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1 1 1 1 UUUUVODVODVODVOD    
 
Člani občinskega sveta Občine Mežica, so bili za obdobji 12.3.- 31.3.2020 in 01.4.-30.4.2020, 
z aktivnostmi občinskega Štaba Civilne zaščite Občine Mežica1 - OŠCZ Mežica (v nadaljevanju: 
OŠCZ), v času razglasitve epidemije širitve koronavirusa COVID-19, na področju Občine 
Mežica, že seznanjeni v vmesnimi poročili 01.4.2020 in 04.05. 2020. 
 
Končno poročilo o delovanju vključuje analizo OŠCZ glede vseh aktivnosti, ukrepov, 
delovanja sil za ZiR in vso problematiko v zvezi z delovanjem sistema ZiR v času širjenja 
epidemije COVID-19 ter tudi pred širjenjem epidemije koronavirusa COVID-19. Pripravljeno 
je po zaključku vseh aktivnosti, po prenehanju širjenja epidemije koronavirusa COVID-19.  
 
Poročilo obsega 16 strani in 7 prilog, 5 slik, 4 tabele. 

2 2 2 2 AKTIVNOSTIAKTIVNOSTIAKTIVNOSTIAKTIVNOSTI    OŠCZOŠCZOŠCZOŠCZ    
 
Aktivnosti OŠCZ so potekale od 12.3.2020 (16:00) dalje. Pri izvajanju aktivnosti, smo 
upoštevali načela: zakonitosti, previdnosti, prioritete, načelo postopnosti pri uporabi sil in 
sredstev, načelo obveznega izvrševanja odločitev, načelo javnosti in načelo brezplačne 
pomoči. Izvajali smo naloge na področjih: zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, pomoč 
ogroženim in prizadetim prebivalcem, osebna in vzajemna zaščita. 
 
Pri tem je šlo za zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe ljudi in živali; nastanitev in oskrbo 
zbolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami; zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture; 
pravilno ravnanje z odpadki in odplakami, pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki. 
 
OŠCZ Mežica, je bil aktiven že pred razglasitvijo epidemije COVID-19, prav tako so se 
aktivnosti za zagotavljanje varnosti in organizacijo vseh potrebnih aktivnosti izvajale že pred 
razglasitvijo epidemije. Izvajali so jih: Igor Pšeničnik, poveljnik Civilne zaščite, Nenad Donau, 
univ.dipl.var.,spec., član OŠCZ in zunanji strokovni sodelavec za ZiR Občine Mežica, Klavdijo 
Čapelnik, poveljnik PGD Mežica. V tem času je OŠCZ zagotovila (zaščitno opremo, sredstvo za 
razkuževanje Ekocid, rokavice) za PGD Mežica, saj so lahko v primeru intervencije na terenu, 
prisotni tudi okuženi s koronavirusom, ki lahko okužijo gasilce. PGD Mežica je zagotavljalo 
zaščitno opremo tudi po svojih "kanalih". Pripravljen je bil protokol dostopa v prostore PGD 
Mežica in ravnanje operativnih gasilcev PGD Mežica, v primeru intervencij. Član CZ Mežica 
Milivoj Mauko, je izvedel praktični prikaz postopka pravilne uporabe zaščitnega 
kombinezona Tyvek. Operativne gasilce PGD Mežica smo seznanili z pravilnim postopkom 
priprave razkužila Ekocid. 
 
Dne 13.3.2020 je bil aktiviran državni načrt Zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh Verzija 1.0, št. 84200-1/2016/5, z dne 11.2.2016. 
OŠCZ (delni sklic), je začel z izvajanjem operativnih nalog določenih z načrti Zaščite reševanja 
in pomoči v Občini Mežica. Poveljnik OŠCZ Mežica je izdal več odredb: Odredba: Aktiviranje 
sil za ZiR, št. 846-0004/2020-1, z dne 13.3.2020; Odredba: Izvajanje nalog društva, 

                                                 
1 linijsko-štabna organizacijska struktura vodenja. 
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humanitarne organizacije št. 846-0004/2020-2, z dne 13.3.2020; Odredba: Izvajanje nalog sil 
za ZiR  št. 846-004/2020-3, z dne 13.03.2020;Odredba: Posebna pooblastila poveljnika OŠCZ 
Mežica št. 846-0004/2020-4, z dne 13.3.2020;Odredba: Objava nunih sporočil v sredstvih 
javnega obveščanja št. 846-0004/2020-5, z dne 13.3.2020. Vse odredbe poveljnika OŠCZ so v 
Prilogi 5.  
 
Župan Občine Mežica je 20.3.2020 izdal sklep o prepovedi uporabe otroških igral, fitnesov na 
prostem, otroških igrišč, klopi in ostale urbane opreme na celotnem območju Občine Mežica 
št. 166-0001/2020-7/1. 
 
Komunala Mežica je dne 20.3.2020: pripravila obvestila in namestila table o prepovedi 
uporabe otroških igral, fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in ostale urbane opreme na 
celotnem območju Občine Mežica. Označitev območij z označevalnim trakom. 
 
V mesecu aprilu 2020 se je nadaljevalo z izvajanjem nalog na področjih: zagotavljanje 
osnovnih pogojev za življenje, pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, osebna in 
vzajemna zaščita (zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe ljudi in živali; nastanitev in oskrbo 
zbolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami; zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture; 
pravilno ravnanje z odpadki in odplakami, pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki). 
 
Dne 01.04.2020 so  pripadniki CZ Mežica izvajali preventivne dejavnosti2 pred trgovinami Tuš 
Mežica (2 pripadnika) in Mercator Mežica (1 pripadnik), dne 03.04. smo v skladišču URSZR -
izpostava SG, prejeli (1000 kom. kirurških zaščitnih mask), 500 rokavic, razkužilo Ekocid 1 kg, 
10.kom. razkužilo za roke Denzikim 0,5 l; Dne 04.04., 05. in 06.4. 2020, se je izvajalo 
razdeljevanje zaščitnih pralnih mask po gospodinjstvih v Občini Mežica; priprava in objava 
sporočila za objavo na spletni strani Občine Mežica: navodilo za potnike na mejnih prehodih 
in vstopnih točkah, objava sporočila občanom glede kontaktne številke policije za vprašanja 
glede omejitve  gibanja, izvajanja ukrepov itd; poveljnik OŠCZ  Mežica, je na terenu opravil 
ogled stanja: spoštovanje sprejetih Odlokov in odredb, glede preprečevanja širitve epidemije 
koronavirusa COVID-19; dne 07.04.2020 je pripadnik CZ Mežica na razdelilnem mestu 
župnijska Karitas Mežica izvajall preventivne dejavnosti, priprava in objava sporočila za 
javnost: ponovno opozorilo občanom: Razglasitev velike požarne ogroženosti v naravnem 
okolju, dne 08.04.2020 je pripadnik CZ Mežica na razdelilnem mestu župnijska Karitas 
Mežica, izvajal preventivne dejavnosti;  dva gasilca KGZ Ravne, sta izvedla dezinfekcijo dveh 
osebnih vozil); objava sporočila za javnost - psihosocialna pomoč za prebivalstvo, dne 14.04 
smo  v skladišču URSZR- izpostava SG prejeli 800 kom. kirurških mask, 800 kom. 4- slojnih 
mask za enkratno uporabo, razkužilo za roke 10 x 0,5 l Denzikim, dne 15. 04 smo izvajali 
razdeljevanje pralnih zaščitnih mask in zaščitnih mask iz air laid servieta- doniranih s strani 
države: občani, trafika 3Dva d.o.o., market Mercator Mežica, trgovina TUŠ, pekarna Rednak 
d.o.o., cvetličarna Lučkin Gaj; priprava in objava sporočila za objavo na spletni strani Občine 

                                                 
2 Preventivne aktivnosti: zaznavanje ali obiskovalci trgovine uporabljajo navodila trgovine glede uporabe 
zaščitnih sredstev pri vstopu v trgovino. V primeru zaznane kršitve, se obvesti policijo.  Če ima trgovina 
varnostno službo le-ta deluje v skladu z pozitivno zakonodajo (Zakon o zasebnem varovanju Ur.list št. 17/11; 
Pravilnik o izvajanju Zakona o Zasebnem varovanju Ur. list RS, št 100/11: ZZasV). Varnostna služba mora imeti 
ustrezno licenco, varnostniki pa lahko izvajajo tudi ukrep ugotavljanja istovetnosti (48.čl. ZZasV in 15.čl. 
Pravilnika o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju). 
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Mežica: Zahvala prostovoljcem in prostovoljkam, ki so poskrbeli za krojenje blaga, izdelavo in 
razdelitev zaščitnih pralnih mask za večkratno uporabo za gospodinjstva, na področju Občine 
Mežica. Dne 17.04.2020 sta prostovoljki OORK Mežica Franja Peter in Janja Gosnik, pripadnik 
CZ Mežica Aleksander Stanta, poveljnik PGD Mežica Klavdijo Čapelnik, gasilec Darko Komar, 
razdeljevali pakete s humanitarno pomočjo prebivalcem Občine Mežica. Dne 13.05.2020 
smo iz skladišča URSZR izpostava SG  prejeli MTS: 1400 kom  zaščitnih mask  (razdelili OŠ 
Mežica 680 kom., vrtec Mežica 560 kom., vrtec Mali koraki 160 kom.); Dne 27.5.2020 smo iz 
skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec  prejeli MTS: 1400 komzaščitnih mask (razdelili OŠ 
Mežica 680 kom., vrtec Mežica 560 kom., vrtec Mali koraki 160 kom.). Dne 18.05 in 
19.05.20202 je pripadnik CZ izvajal preventivne aktivnosti pred OŠ Mežica: prihod  učencev  
1,2 in 3 razreda OŠ Mežica v šolo. Dne 30.5.2020 je Komunala Mežica odstranila table o 
prepovedi uporabe otroških igral, fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in ostale urbane 
opreme na celotnem območju Občine Mežica. Odstranila je tudi označevalne trakove. 

3 3 3 3 USKLAJEVANJE UKREPOV, PREVERJANJE OPERATIVNE SPOSOBNOSTI USKLAJEVANJE UKREPOV, PREVERJANJE OPERATIVNE SPOSOBNOSTI USKLAJEVANJE UKREPOV, PREVERJANJE OPERATIVNE SPOSOBNOSTI USKLAJEVANJE UKREPOV, PREVERJANJE OPERATIVNE SPOSOBNOSTI 
GASILSKIH ENOT V OKVIRU GASILSKE ZVEZE MEŽIŠKE DOLINEGASILSKIH ENOT V OKVIRU GASILSKE ZVEZE MEŽIŠKE DOLINEGASILSKIH ENOT V OKVIRU GASILSKE ZVEZE MEŽIŠKE DOLINEGASILSKIH ENOT V OKVIRU GASILSKE ZVEZE MEŽIŠKE DOLINE    
 
Dne 15.03. 2020, je bil v prostorih Koroškega Gasilskega Zavoda Ravne na Koroškem, izveden 
sestanek s ciljem uskladiti ukrepe in ugotoviti operativno sposobnost gasilskih enot za 
izvajanje operativnih nalog v času razglašene epidemije virusa SARS-CoV-2 na območju 
Republike Slovenije.  

4 4 4 4 USKLAJEVANJE UKREPOV IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI OBČIN USKLAJEVANJE UKREPOV IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI OBČIN USKLAJEVANJE UKREPOV IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI OBČIN USKLAJEVANJE UKREPOV IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI OBČIN 
MMMMEŽIŠKE DOLINE NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA COVIDEŽIŠKE DOLINE NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA COVIDEŽIŠKE DOLINE NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA COVIDEŽIŠKE DOLINE NA EPIDEMIJO KORONAVIRUSA COVID----19191919    
 
Dne 16.03.2020, je bil v prostorih Koroškega Gasilskega Zavoda Ravne na Koroškem 
usklajevalni sestanek na kateremsmo preverili količino materialno- tehničnih sredstev (MTS), 
ki so na voljo, operativno sposobnost posameznih enot, možne vire zagotavljanja zaščitnih 
sredstev in opreme v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem. 

5 5 5 5 ZAGOTAVLJANJE IN OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN HRANO, ZDRAVILI IN ZAGOTAVLJANJE IN OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN HRANO, ZDRAVILI IN ZAGOTAVLJANJE IN OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN HRANO, ZDRAVILI IN ZAGOTAVLJANJE IN OSKRBA RANLJIVIH SKUPIN HRANO, ZDRAVILI IN 
OSNOVNIMI ŽIVLJENJSKIMI POTREBŠČINAMIOSNOVNIMI ŽIVLJENJSKIMI POTREBŠČINAMIOSNOVNIMI ŽIVLJENJSKIMI POTREBŠČINAMIOSNOVNIMI ŽIVLJENJSKIMI POTREBŠČINAMI    
 
Za pomoč starejšim, invalidnim in bolnim, ki si sami ne morejo organizirati nakupa nujnih 
življenjskih potrebščin in zdravil, se tem ne morejo oskrbeti sami in nimajo svojcev ali drugih, 
ki bi jih med epidemijo lahko oskrbeli; za pomoč osebam, ki nujno potrebujejo tovrstno 
pomoč zaradi izolacije zaradi bolezni, samoizolacije zaradi kroničnih bolezni samoizolacije, 
ker spadajo v rizično skupino starejših, je bila na področju Občine Mežica organizirana 
enotna številka 02 827 93 62, ki je je namenjena sprejemanju klicev za najnujnejšo dostavo 
hrane, zdravil in higienskih pripomočkov: Medgeneracijski center Mežica: vsak dan od 
ponedeljka do petka, med 9.00 in 15.00. Za organizacijo prevozov oseb, ki potrebujejo 
prevoz do zdravnika je bila vzpostavljena telefonska štvilka: Na spletni strani Občine Mežica 
sta objavljeni kontaktni številki OŠCZ Mežica: na kateri lahko občani, ki potrebujejo pomoč, 
pokličejo 24/7. Objavljen je elektronski naslov: civilna.zascita@mezica.si. 
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Operativne aktivnosti na humanitarnem področju so izvajali: OORK Mežica; Franja Peter, 
pomagala Janja Gosnik; izvajalka pomoči na domu: Mateja Forštner; župnijska Karitas 
Mežica: Andreja Atelšek. 
 
OORK Mežica je dne 26.03.2020 prejela  donirano hrano3 s strani OŠ Mežica in Vrtec Mežica, 
katero je razdelila ranljivim skupinam prebivalstva. Razdeljenih je bilo 15 paketov 
humanitarne pomoči. Dne 05.04. so razdelili 1 izredni paket humanitarne pomoči družini, 
kateri je bila odrejena karantena. Dne 06.04. 2020 je OORK Mežica  prejela donacijo živil s 
strani CŠOD OE Peca4 Dne 08.04. 2020 je bilo razdeljenih 10 paketov. Dne 17.04. je bilo 
razdeljenih 20 paketov humanitarne pomoči. V mesecu maju 2020 je bilo razdeljenih 15 
paketov humanitarne pomoči, načrtujejo tudi razdeljevanje paketov v mesecu juniju 2020. 
 
Od meseca marca naprej, s hrano in higienskimi pripomočki popolnoma oskrbujejo ranljivo 
osebo. S hrano in nakupom novih oblačil so pomagali tudi družini ki je utrpela škodo zaradi 
požara v stanovanjskem objektu Trg Svobode 2. 
 
Na podlagi vloge OORK Mežica je bil odprt  poseben bančni račun5, na katerega bodo lahko 
občani nakazali finančna sredstva za nakup osnovnih živil:   
 
Koda namena:  Othr 
Namen: Donacija RK Mežica 
Referenca: SI 00 
Sklic. 04-2020 
IBAN:    SI56 0247 0025 3891 998 
Naziv:  OO RK Mežica, Prežihova Ulica 24, Ravne na Koroškem 
 

Na posebnem bančnem računu je bilo zbrano 1050 €.  
Posamezni donatorji so prispevali živila oziroma pakete z dobrotami slovenskih kmetij. 
Prejemniki paketov, so ob prejemu le-teh, izrazili veliko zahvalo in hvaležnost donatorju teh 
paketov. 
 
Župnijska Karitas Mežica je dne 07.04. in 08.04.2020 na svojem razdelilnem mestu 
razdeljevala pakete humanitarne pomoči: Razdeljenih je bilo 145 paketov. 
 

                                                 
3 OŠ Mežica: sadni jogurt  (6 kom)., navadni jogurt  (33) kom., puding Piki čokolada   125g (28 kom)., mlečni 
namaz z zelišči 50g (56kom)., smetana za kuhanje  (2kom)., margarina 500g   (2 kom)., ribani sir 330g (3 kom)., 
kisla smetana Mileram 400g (7 kom)., margarina Rama za peko  3.6l (1 kom). Vrtec Mežica: Grški jogurt 150 g 
Athenthios (42 kom.), jogurt MU borovnica 1 liter (1 kom), alpska smetana Cusine za kuhanje 0,5 l  (2 kom), 
jajca (70 kom)., sladka smetana Cuisine (1 kom), limone (5 kg), jabolka (8 kg), sirni namaz classic 140 g (1 kom). 
4 CŠOD OE Peca: hrenovke, meso, mleko 
5 Priloga 1: Vloga OORK Mežica z dne 15.4.2020  
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Slika 1: pretok informacij- oskrba ranljivih skupin 
 
V času širjenja epidemije koronavirus COVID-19 so ali bodo številni prebivalci Občine Mežica 
izgubili službo - vir prihodka, kar pomeni, da se lahko znajdejo v trenutni materialni stiski 
oziroma bodo zelo verjetno potrebovali pomoč.  
OŠCZ zato predlaga občinskemu svetu Občine Mežica , da se ustanovi Humanitarna komisija 
Občine Mežica.  
Med t.i. "ranljive skupine" , spadajo osebe zaradi bolezni ali pa zaradi socialno - ekonomskih 
razlogov. V  I. fazi je bil sistem razdeljevanja humanitarne pomoči izveden preko OORK 
Mežica in župnijske  Karitas, kateri poznata problematiko in tudi osebe/družine katere so že 
bili prejemniki humanitarne pomoči (paketi s hrano). Sistem pretoka informacij, je prikazan 
na sliki 1. Iz razloga, ker trenutni sistem oskrbe in razdeljevanja pomoči ranljivim skupinam  
(faza I.), ne zajema možnosti takih primerov (župnijska Karitas razdeljuje po svoji mreži, 
OORK Mežica pa po svoji mreži, obe humanitarni organizaciji pa razdeljujeta glede na že 
doslej identificirane posameznike/družine) in tako nimata vpogleda v celotno sliko 
(neidentificirani). Zato smo razmišljali v smeri, da se v identifikacijo ranljivih skupin, oseb 
vključijo društva, klubi, ki delujejo na področju Občine Mežica, ali pa imajo svoje člane ki 
imajo stalno prebivališče na področju Občine Mežica. To so lahko tudi člani drugih društev v 
Mežici (npr. PGD Mežica, društvo kmetic Mežiške doline itd.). Predsedniki in poveljniki teh 
društev in združenj verjetno poznajo socialno problematiko svojih članov in bi lahko 
posredovali potrebe oziroma pobude humanitarni komisiji. 
 
V fazi identifikacije možnih upravičencev, se humanitarna komisija lahko obrača na društva, 
ne pa na posameznike. Društva, združenja, klubi sami identificirajo in obvestijo svoje člane, ki 
se lahko uvrščajo med "upravičence - kategorija "ranljive skupine". 
 
Občani, ki niso člani društev, klubov itd, se z vlogo na humanitarno komisijo lahko obrnejo 
preko Medgeneracijskega centra Mežica ali direktno na Humanitarno komisijo . 
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Humanitarna komisija v fazi  identifikacje možnih upravičencev, ne bo klicala in zahtevala 
posredovanje podatkov od teh virov, temveč bo navedene vire le zaprošala za določene 
podatke o vlagateljih, s  ciljem preverjanja dokazov o upravičenosti posamezne vloge. Pri 
tem bo zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu 
podatkov (angl: General Data Protection Regulation- GDPR). Posamezni vlagatelj bo moral 
dati pristanek o posredovanih osebnih podatkih le za potrebe humanitarne komisije 
(dokazilo o upravičenosti vloge). 
 

 

Slika 2: pretok informacij- Humanitarna komisija 
 

Dokument Humanitarna komisija Verzija 6.0, je Priloga končnega poročila o aktivnostih OŠCZ 
Mežica v času trajanja epidemije koronavirusa COVID-196. 

6 6 6 6 SISTEM ZVEZ, KOMUNICIRANJE MED ČLANI OŠCZSISTEM ZVEZ, KOMUNICIRANJE MED ČLANI OŠCZSISTEM ZVEZ, KOMUNICIRANJE MED ČLANI OŠCZSISTEM ZVEZ, KOMUNICIRANJE MED ČLANI OŠCZ    
 
Komuniciranje med člani OŠCZ je potekalo preko elektronske pošte7 in mobilne telefonije. V 
primeru potrebe bi lahko vzpostavili videokonferenco. Kot pomoč pri posameznih 
operativnih dejavnostih, bi lahko uporabili sistem radijskih zvez  ZA-RE. Dne 11.04.2020 med 
17 in 19 uro, je bil na več lokacijah na področju Občine Mežica izveden test radijskih zvez ZA-
RE (K-6 Uršlja gora  in  K-13 Šumahov vrh- Veliki vrh). Uporabili smo pozivna znaka Mežica CZ 
1 in Mežica CZ 2. O testu radijskih zvez je bil obveščen ReCO SG. 
 
Ugotovitve: Zveza preko K-6  je na več lokacijah neuporabna (ocena slišnosti: 1); Zveza na 
lokacijah Polena in Glančnik je uporabna (ocena slišnosti: 4). Zveza preko K-13,  je uporabna 

                                                 
6 Končno poročilo, Priloga 2: dokument Humanitarna komisija V 6.0  
7 23.3. 10:50  je bil kreiran webmail IMAP Roundcube, dostopno na: webmail.inet.si, kontaktna oseba Jure 
Zgorelec, podjetje Infosys. 
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(ocena slišnosti: 5, na posameznih lokacijah: 4) kar velja tudi za področje Polene in Glančnik. 
Deluje tudi simplex kanal CZ Mežica., kar velja tudi za lokacijo Roblekov most. 
 

7 7 7 7 DELO Z MEDIJI, SPOROČILA ZA JAVNOST, OBVESTILADELO Z MEDIJI, SPOROČILA ZA JAVNOST, OBVESTILADELO Z MEDIJI, SPOROČILA ZA JAVNOST, OBVESTILADELO Z MEDIJI, SPOROČILA ZA JAVNOST, OBVESTILA    
 
Obveščanje  javnosti je bilo pravočasno, ažurno in primerno. Uporabljeni so bili različni 
komunikacijski kanali: spletna stran Občine Mežica, Koroški radio, oglasne deske. Preveriti je 
treba realni doseg teh kanalov do ciljne populacije (prebivalci Občine Mežica) in poiskati 
ustrezen kanal za pošiljanje sporočil prebivalcem. V tej zvezi, je potrebno opozoriti tudi na 
pomembno vlogo poverjenikov oz. namestnikov poverjenikov CZ. 
 
OŠCZ je od začetka aktivacije, aktivno komuniciral z javnostmi (prebivalci Občine Mežica in 
ostali deležniki), preko spletne strani Občine Mežica. Objavljenih je bilo 32 sporočil za 
javnost in različnih obvestil:  
 

� sporočilo za javnost: Aktivacija državnega načrta ZiR; 
� obvestilo: Ukinitev organiziranega varstva otrok (Vrtec, OŠ Mežica);  
� sporočilo za javnost: Oskrba obolelih oseb;  
� sporočilo za javnost: Prepoved kurjenja v naravnem okolju; 
� obvestilo: Lastna izdelava zaščitnih pralnih maskah- Šivanje zaščitnih mask;   
� obvestilo: Prošnja za donacijo blaga za šivanje zaščitnih mask;  
� obvestilo: Ponovno opozorilo o Veliki požarni ogroženosti naravnega okolja; 
� obvestilo: Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev- izvajanje dimnikarskih 

storitev; 
� informacije prebivalcem Občine Mežica: Epidemija širitve Koronavirusa COVID-19 – 

Pomembne kontaktne številke;  
� obvestilo: Prepovedi gibanja in zadrževanja na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo 

storitve iz 3. člena Odloka; 
� obvestilo: Odredba o obvezni uporabi zaščitne opreme in izvajanja ukrepov za 

preprečitev širjenja epidemije COVID-19;  
� obvestilo: Upoštevanje navodil ob vstopu v trgovine TUŠ market Mežica in Mercator 

market Mežica; 
� obvestilo: Prilagojeni nekateri postopki izplačil Pokojnin - Pošta Slovenije; 
� obvestilo: Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih 

in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin;  
� obvestilo: Odlok o obveznem razkuževanju v večstanovanjskih stavbah; 
� sporočilo za javnost: Potrjen prvi primer okužbe z COVID-19 v Občini Mežica; 
� obvestilo: Kako naj poteka samoizolacija?;  
� navodila za čiščenje in ravnanje z odpadki pri okuženih v domači oskrbi in navodila za 

pripravo razkužila;  
� zahvala donatorjem blaga za šivanje zaščitnih mask;   
� obvestilo: objava sporočila navodilo za potnike na mejnih prehodih in vstopnih 

točkah; 
� obvestilo: objava kontaktne številke policije za vprašanja glede omejitve gibanja, 

izvajanja ukrepov itd; 
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� ponovno obvestilo: Prepoved kurjenja v naravnem okolju, zaradi razglašene velike 
požarne ogroženosti, na področju celotne države; 

� priprava in objava sporočila za objavo na spletni strani Občine Mežica: navodilo za potnike na 

mejnih prehodih in vstopnih točkah; 

� objava sporočilo občanom glede kontaktne številke policije za vprašanja glede omejitve 

gibanja, izvajanja ukrepov itd; 

� priprava in objava sporočila za javnost: ponovno opozorilo občanom: Razglasitev velike 

požarne ogroženosti v naravnem okolju; 

� objava sporočila za javnost : psihosocialna pomoč za prebivalstvo; 

� objava na spletni strani: zahvala prostovoljcem in prostovoljkam (krojenje, šivanje in 

razdeljevanje zaščitnih pralnih mask); 

� priprava in objava obvestila: zahvala prostovoljcem in donatorjem, ki so omogočili nabavo 

hrane, donatorjem, ki so prispevali živila - razdeljevanje paketov humanitarne pomoči OO RK 

Mežica; 

� priprava in ponovna objava obvestila: Razglas: Velika požarna ogroženost v naravnem okolju; 

� objava obvestila: prenehanje velike požarne ogroženosti v naravnem okolju; 

� preklic Odredbe o zaprtju planinskih poti; 

� preklic sklepa o aktivaciji državnega načrta ZRP ob pojavu epidemije oziroma pandemije 

nalezljivih  bolezni pri ljudeh in  aktivaciji sil za ZiR v Občini Mežica. 

Delo z mediji: dvakrat telefonski intervju Koroški radio (župan Občine Mežica), intervju VTV 
(župan Občine Mežica), trikrat objava sporočila na regionalni radijski postaji Koroški radio 
(pralne maske); izjava župan Občine Mežica na regionalni TV postaji KOR TV). 
 

8 8 8 8 ŠIVANJE PRALNIH MASK ŠIVANJE PRALNIH MASK ŠIVANJE PRALNIH MASK ŠIVANJE PRALNIH MASK     
 
Na pobudo vzgojiteljic Vrtca Mežica se je dne 23.3.2020, organizirala in pričela z delom 
skupina prostovoljk, ki je zelo prizadevno pripravljala material in šivala pralne zaščitne 
maske. Za usklajevanje in dobavo reprometeriala ter prevoz pralnih mask na zbirno mesto, je 
bil zadolžen član OŠCZ Davorin Mori. Pri izdelavi (krojenje blaga, šivanje) pralnih zaščitnih 
mask so sodelovale:  
 
skupina prostovoljk-krojenje blaga (11):  
Tanja Bivšek, Polonca Bivšek, Nada Bivšek, Mateja Korasa, Danica Novotnik, Anita Oderlap, 
Nevenka Sedovšek, Mateja Zorman, Viktorija Kolar Avberšek, Bernarda Vačun, Tanja Kralj. 
 
skupina prostovoljk- šivilje (19): 
Mateja Smrtnik, Klavdija Hribernik, Anica Hribernik, Suzana Kumer, Urška Podovšovnik, 
Monika Šumah, Marjeta Repotočnik, Jožica Petrič, Anka Kavtičnik, Tina Skuk, Gordana 
Potočnik, Nataša Ivartnik, Jasna Jezernik, Nataša Naglič Pušnik, Darja Mislovič, Anica Pušnik, 
Suzana Brlek, Štefka Miklavc, Anica Perklič. 
 
OŠCZ Mežica je objavil javni poziv za zbiranje blaga za izdelavo pralnih zaščitnih mask. Občani 
Mežice so se pozivu prijazno odzvali in z njihovo pomočjo, smo zbrali dovolj blaga za izdelavo 
pralnih zaščitnih mask.  
 



11 

 

9 9 9 9 RAZDELRAZDELRAZDELRAZDELJEVANJEJEVANJEJEVANJEJEVANJE    PRALNIH MASKPRALNIH MASKPRALNIH MASKPRALNIH MASK    
 
Dne 02.04.2020 so pripadniki CZ Mežica začeli razdeljevati zaščitne maske po domovih (v 
poštni nabiralnik), po sistemu ulic. Razdeljevale so se še dne 03.4.,04.4.,05.4.,06.4. 2020. Iz 
razloga, ker so se maske še vedno šivale, jih ob začetku razdeljevanja ni bilo možno razdeliti 
vsem gospodinjstvom naenkrat.   
 
Skupino 23-ih raznašalcev-k zaščitnih pralnih mask-prostovoljci-ke CZ Mežica so sestavljali: 
Darko Plevnik, Irma Makuc, Tomaž Kunc, Jože Petak, Simon Arl, Primož Doler, Robi Polovšak, 
Boris Blagotinšek, Jože Lešnik, Milivoj Mauko, Špela Žuran, Aleksander Stanta, Dejan Krebl, 
Roman Abraham, Anton Pesjak, Franc Dorič, Borut Bruder, David Grum, Bojan Iršič, Boštjan 
Ipavic, Aleksander Jamnik,Darja Gerdej, Alojz Peršak (p.d. Pušnik). 
 
Od dne 14.04.2020 dalje, so bile prebivalcem Mežice kateri zaščitnih mask še niso dobili, na 
voljo pralne zaščitne maske za večkratno uporabo ter kirurške zaščitne maske za enkratno 
uporabo na lokaciji: avla Občine Mežica, Trg Svobode 1, v času uradnih ur Občine Mežica 
(Ponedeljek: 7.00 - 15.00 Torek: 7.00 - 15.00 Sreda: 7.00 - 17.00 Četrtek: 7.00 - 15.00 Petek: 
7.00 - 13.00).  
 
Prebivalcem Občine Mežica, so bile na voljo tudi zaščitne maske narejene iz air laid servieta, 
katere somo prejeli od URSZR- izpostava SG. Te maske smo razdeljevali na lokacijah: NLB 
poslovalnica Mežica, trafika 3Dva, Mesarija, gostinstvo Lečnik Mežica, Market Mercator 
Mežica, Tuš market Mežica, pekarna Rednak d.o.o., cvetličarna Lučkin gaj, optika Klinc.  
 

Zaradi zavedanja problema preprečevanja širjenja okužb pri »ranljivih skupinah 
prebivalstva«, smo kljub pomanjkanju zaščitnih mask in ostalih zaščitnih sredstev, CUDV Črna 
na Koroškem donirali 50 kom. pralnih zaščitnih mask in 200 rokavic. 

10 10 10 10 POTREBE GOSPODARSKIH DRUŽB GLEDE ZAŠČITNIH SREDSTEVPOTREBE GOSPODARSKIH DRUŽB GLEDE ZAŠČITNIH SREDSTEVPOTREBE GOSPODARSKIH DRUŽB GLEDE ZAŠČITNIH SREDSTEVPOTREBE GOSPODARSKIH DRUŽB GLEDE ZAŠČITNIH SREDSTEV    
 
Dne 18..3.2020 je več gospodarskih družb izrazilo potrebo po zaščitnih sredstvih. Dne 
25.3.2020 je bilo gospodarskim družbam posredovano sporočilo URSZR- izpostava Slovenj 
Gradec, da si morajo gospodarske družbe zaščitna sredstva zagotoviti sama.  
 

11 11 11 11 PREJEMPREJEMPREJEMPREJEM        MATERIALNO MATERIALNO MATERIALNO MATERIALNO ----    TEHNIČNIH SREDSTEV (MTS)TEHNIČNIH SREDSTEV (MTS)TEHNIČNIH SREDSTEV (MTS)TEHNIČNIH SREDSTEV (MTS)    
 

� dne 18.03.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec  prejeli MTS  (8 kom. 

zaščitna maska- kirurška, 2 kom. zaščitna očala, 3 kom. zaščitna delovna obleka- kombinezon 

Tyvek® DuPont, 200 rokavic); 

� dne 03.04.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec: prejeli MTS (1000 kom. 

zaščitna maska- kirurška, 500 rokavic, razkužilo Ekocid 1 kg, razkužilo za roke Denzikim 0,5 l 

(10 kom.); 

� dne 14.04.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec prejeli MTS: (800 kom. 

maska -kirurška, 800 kom. maska iz air laid servieta, 10 x 0,5 l razkužila za roke Denzikim); 

� dne 16.04.2020 smo od pobratenega mesta Xuzhou kot donacijo prejeli: (5000 kom. mask 

Draeger Xplore 1710 FFP 1 in kirurške maske Eyoung); 
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� dne 28.04.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec prejeli MTS: (1600 kom. 

zaščitnih mask- kirurške); 

� dne 13.05.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec prejeli MTS: 1400 kom  

zaščitnih mask (razdelili OŠ Mežica 680 kom., vrtec Mežica 560 kom., vrtec Mali koraki 160 

kom.); 

� dne 27.05.2020 smo iz skladišča URSZR izpostava Slovenj Gradec prejeli MTS: 1400 kom. 

zaščitnih mask (razdelili OŠ Mežica 680 kom., vrtec Mežica 560 kom., vrtec Mali koraki 160 

kom.). 

12 12 12 12 ŠTEVILO OKUŽENIH Z KORONAVIRUSOM COVIDŠTEVILO OKUŽENIH Z KORONAVIRUSOM COVIDŠTEVILO OKUŽENIH Z KORONAVIRUSOM COVIDŠTEVILO OKUŽENIH Z KORONAVIRUSOM COVID----19 V OBČINI MEŽICA19 V OBČINI MEŽICA19 V OBČINI MEŽICA19 V OBČINI MEŽICA    
 
Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ8910), je bila dne 
28.03.2020, potrjena okužba s COVID-19, pri  eni (1) osebi iz Občine Mežica. Izdano je bilo 
obvestilo za javnost in poziv, da je nujno in obvezno treba spoštovati vsa navodila pristojnih. 
Izračun št. obolelih/ 100.000 prebivalcev:  
 

ime občine št. okuženih št. okuženih na 100.000/preb 

Črna na Koroškem 4 122 

Mežica 1 28 

Prevalje 5 73 

Ravne na Koroškem 9 80 

Dravograd 7 79 

Sl. Gradec 19 119 

 
Tabela 1: izračun količnika št. obolelih na 100.000 prebivalcev 

 

13131313    KRŠITVE ODLOKOV INKRŠITVE ODLOKOV INKRŠITVE ODLOKOV INKRŠITVE ODLOKOV IN    ODREDB POVELJNODREDB POVELJNODREDB POVELJNODREDB POVELJNIKA OŠCZ MEŽICAIKA OŠCZ MEŽICAIKA OŠCZ MEŽICAIKA OŠCZ MEŽICA    
 
Vlada RS je izdala Odlok o mejitvi gibanja na javnih površinah ( v nadaljevanju: Odlok): 
 
Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so v Občini Mežica izrekli tri (3) globe 
storilcem prekrškov. Zabeleženih je bilo tudi večje število prekrškov. Evidence o številu 
izdanih opozoril policija, ne vodi. Največ kršitev obveznih ukrepov je bilo zaznati pri nakupih 
v trgovinah. 
 
OŠCZ je dne 16.03.2020 izdal Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Dne 
21.03.2020 je izdal ponovno opozorilo prebivalcem Mežice: velika požarna ogroženost 
naravnega okolja; dne 07.04.2020 je ponovno izdal opozorilo prebivalcem Mežice: 
»Razglašena velika požarnega ogroženost naravnega okolja«. 

                                                 
8 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ne posreduje osebnih podatkov o obolelih na občine, delovne 
organizacije, upravne enote in ne sporoča. samo na podlagi dejstva, da v določeni občini obstajajo. 
9 Izolacija: osebe, ki imajo potrjeno okužbo s koronavirusom in jim lečeči zdravnik odredi izolacijo. Izvaja se 
bodisi doma ali v bolnišnici. 
10 Karantena: minister za zdravje lahko na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zdravi osebi 
odredi karanteno (primer: vrnitev oseb iz UK, Španije itd); 
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Nekaj primerov kršitev Odloka:  
 
16.03.2020: kršitev odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju, razglasitev velike 
požarne ogroženosti na ravni vse države; 
 
01.04.2020: zbiranje na javnih mestih: vidno s trakom označeno mesto kjer je prepoved 
uporabe klopi in igral: občan ob 17 uri kadi, sedi na klopi;  
 
02.04.2020: odrasla oseba in štirje otroci pred OŠ Mežica. Odrasla oseba izjavi,« da so otroci 
njeni in da gre v pekarno Rednak«  (lokacija OŠ Mežica, ni  lokacija pekarna Rednak), če 
potrebuje pomoč pri nabavi živil, lahko pokliče MCM; 
 
30.04.2020: zbiranje na javnih mestih: vidno s trakom označeno mesto kjer je prepoved 
uporabe klopi in igral: občanka ob 16:30 uri kadi, sedi na klop in pije pivo; 
 
09.05.2020 občan je dvakrat odstranili opozorilno tablo in označevalni PVC trak okoli klopi in 
otroških igral, Trg Svobode. Policista PP Ravne na Koroškem sta dne 10.5.2020 ob 12:50 
opravila ogled kraja. 

11114444    PRIMER DOBRE PRAKSE: LASTNA AKTIVNOST OBČANOV MEŽICEPRIMER DOBRE PRAKSE: LASTNA AKTIVNOST OBČANOV MEŽICEPRIMER DOBRE PRAKSE: LASTNA AKTIVNOST OBČANOV MEŽICEPRIMER DOBRE PRAKSE: LASTNA AKTIVNOST OBČANOV MEŽICE    
Kot primer dobre prakse izvajanja Odloka o obveznem razkuževanju v večstanovanjskih 
stavbah, bi omenili organizacijo in izvajanje v večstanovanjskem objektu Leška 12, Mežica, 
kjer so se stanovalci samoorganizirali  

11115555    NERSNIČNE, ŽALJIVE OBJAVE OBČANOV NA SNERSNIČNE, ŽALJIVE OBJAVE OBČANOV NA SNERSNIČNE, ŽALJIVE OBJAVE OBČANOV NA SNERSNIČNE, ŽALJIVE OBJAVE OBČANOV NA SVETOVNEM SPLETU, VETOVNEM SPLETU, VETOVNEM SPLETU, VETOVNEM SPLETU, 
SOVRAŽNI GOVORSOVRAŽNI GOVORSOVRAŽNI GOVORSOVRAŽNI GOVOR    
 
Na družbenem omrežju FB  se je pojavila neresnična, zavajajoča in žaljiva objava uporabnika. 
v objavah  navedeni uporabnik javno spodbuja in razpihuje sovraštvo na družbenem omrežju 
na svetovnem spletu . Gre za elemente sovražnega govora do drugih narodnosti.  Zaradi 
navedenega, je bila dana zahteva za umik vseh neresničnih izjav uporabnika ter opravičilo 
prizadetim zaradi sovražnega govora, s spletne strani družbenega omrežja); Poveljnik OŠCZ  
je podal »Zahtevo za takojšen umik neresnične objave uporabnika "FB skupine Mežičani 
public group" in zahtevo za javno opravičilo uporabnika11 ». 

                                                 
11 Spoštovani administrator, uporabnik v svoji objavi na "FB skupine Mežičani public group", 
https://www.facebook.com/groups/107160166034688/ dne 3.4.2020 navaja: "trgovka pa en iz civilne zaščite 
poterala ven iz trgovine tuš enga bogega dedija, ki je hotu v trgovino". Navedene trditve so neresnične, 
zavajajoče in žaljive. Prostovoljci civilne zaščite, so bili pred  trgovino Tuš v Mežici dne 31.3., 1.4. in 2.4  od 08-
10 ure. Označeni so bili z rumenim telovnikom. Žalostno je, da v času širjenja epidemije koronavirusa COVID-19, 
posamezniki širijo neresnične trditve in s tem škodujejo ugledu Civilne zaščite in vseh prostovoljcev, ki v teh 
težkih časih, namenjajo svoj prosti  čas, za aktivnosti ki so v korist in v dobro vseh prebivalcev Občine Mežica. 
Zahtevamo, da se neresnična objava uporabnika, takoj umakne, uporabnik, pa takoj prekliče svojo neresnično 
objavo ter se za svoje neresnične trditve, takoj javno opraviči. 
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11116666    VMEŠAVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV V OPERATIVNE VMEŠAVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV V OPERATIVNE VMEŠAVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV V OPERATIVNE VMEŠAVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV V OPERATIVNE 
ZADEVE OŠCZZADEVE OŠCZZADEVE OŠCZZADEVE OŠCZ    
Posamezni direktorji javnih zavodov so se vmešavali v operativno delo OŠCZ v drugi občini in 
se samovoljno obračali direktno na vodje objektov, ki so predvideni za začasno namestitev 
Če je potreba po začasni namestitvi oseb, se to ureja na operativnem nivoju poveljnikov 
OŠCZ in ne posameznih direktorjev. OŠCZ Mežica ima primerne objekte za namestitev 
določene vnaprej in vemo v kakšnem stanju se nahajajo. Tudi druge občine in javni zavodi, bi 
morali imeti to v načrtih vnaprej predvideno. 

11117777    DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEŽICADELOVANJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEŽICADELOVANJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEŽICADELOVANJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE MEŽICA    
OŠCZ je dnevno pošiljal podatke za dnevno poročilo in preglednico uporabe sil za ZiR 
uslužbenki OU, katere le-ta do 14 ure, posredovala URSZR- izpostava SG). Čez vikend (sobota, 
nedelja), je bila določena uslužbenka OU za dežurstvo (npr. objava nujnih sporočil na spletni 
strani Občine Mežica, pošiljanje poročil na URSZR- izpostava SG). OŠCZ se za vso opravljeno 
delo in pomoč pri pakiranju zahvaljuje zaposlenim na občinski upravi Občine Mežica. 

11118888    PREVENTIVNO RAZKUŽEVANJE DPREVENTIVNO RAZKUŽEVANJE DPREVENTIVNO RAZKUŽEVANJE DPREVENTIVNO RAZKUŽEVANJE DVEH VOZIL V AVTO SERVISU VEH VOZIL V AVTO SERVISU VEH VOZIL V AVTO SERVISU VEH VOZIL V AVTO SERVISU     
Dne 10.04.2020 ob 13:20 sta dva gasilca Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, 
izvedla preventivno razkuževanje kombija in osebnega vozila, kateri je za prenočevanje 
uporabljal brezdomec. 

11119999    PREVENTIVNO DELOVANJE PROSTOVOLJCEV CZPREVENTIVNO DELOVANJE PROSTOVOLJCEV CZPREVENTIVNO DELOVANJE PROSTOVOLJCEV CZPREVENTIVNO DELOVANJE PROSTOVOLJCEV CZ    
V času povečanega prometa trgovin, zaradi izplačila pokojnin, so trije naši prostovoljci dne 
31.03.,01.04  in 02.04 .2020, izvajali preventivne aktivnosti12 na lokacijah TUŠ Mežica in 
Mercator Mežica. 

20202020    SODELOVANJESODELOVANJESODELOVANJESODELOVANJE    Z OŠCZ SOSEDNJIH OBČIN, OBČINO Z OŠCZ SOSEDNJIH OBČIN, OBČINO Z OŠCZ SOSEDNJIH OBČIN, OBČINO Z OŠCZ SOSEDNJIH OBČIN, OBČINO PLIBERKPLIBERKPLIBERKPLIBERK, , , , 
KONTAKT Z POVELJNIKOM CZ RS KONTAKT Z POVELJNIKOM CZ RS KONTAKT Z POVELJNIKOM CZ RS KONTAKT Z POVELJNIKOM CZ RS     
Zelo pomembno je bilo sodelovanje in usklajevanje z poveljniki OŠCZ sosednjih občin (Črna 
na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem). Iz razloga ker Občina Mežica meji tudi na 
občino Pliberk/Bleiburg, ki se nahaja v  sosednji Republiki Avstriji, smo poleg poveljnikov 
OŠCZ Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem, kontaktirali tudi župana Občine 
Pliberk/Bleiburg g. Stefana Visotschniga. Vsem naštetim smo ponudili pomoč, katero so 
hvaležno odklonili. Kontakt je bil vzpostavljen tudi z poveljnikom CZ RS, Srečkom Šestanom, 
direktorjem Občinske uprave Mestne Občine Velenje, poveljnikom OŠCZ Dravograd, 
poveljnikom OŠCZ Mislinja. 

                                                 
12 Preventivne aktivnosti: zaznavanje ali obiskovalci trgovine uporabljajo navodila trgovine glede uporabe 
zaščitnih sredstev pri vstopu v trgovino. V primeru zaznane kršitve, se obvesti policijo.  Če ima trgovina 
varnostno službo le-ta deluje v skladu z pozitivno zakonodajo (Zakon o zasebnem varovanju Ur.list št. 17/11; 
Pravilnik o izvajanju Zakona o Zasebnem varovanju Ur. list RS, št 100/11: ZZasV). Varnostna služba mora imeti 
ustrezno licenco, varnostniki pa lahko izvajajo tudi ukrep ugotavljanja istovetnosti (48.čl. ZZasV in 15.čl. 
Pravilnika o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju). 
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21 POŽAR V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU TRG SVOB21 POŽAR V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU TRG SVOB21 POŽAR V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU TRG SVOB21 POŽAR V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU TRG SVOBODE 2, MEŽICAODE 2, MEŽICAODE 2, MEŽICAODE 2, MEŽICA    
Dne 02.05. ob 11.24 so gasilci PGD Mežica in PGD Črna na Koroškem posredovali zaradi 
požara v večstanovanjskem objektu na Trg Svobode 2 v Mežici. Stanovanje ene družine je 
uničeno. Prizadetim je urejeno nadomestno začasno prebivališče in zagotovljena pomoč 
preko OORK Mežica. 

22 22 22 22 ZAZNANE ZAZNANE ZAZNANE ZAZNANE POMANPOMANPOMANPOMANKLJIVOSTI KLJIVOSTI KLJIVOSTI KLJIVOSTI V ZVEZI Z V ZVEZI Z V ZVEZI Z V ZVEZI Z ORGANIZACIJORGANIZACIJORGANIZACIJORGANIZACIJOOOO    SISTEMA SIL ZA SISTEMA SIL ZA SISTEMA SIL ZA SISTEMA SIL ZA 
ZIR ZIR ZIR ZIR     VOBČINIVOBČINIVOBČINIVOBČINI    MEŽICAMEŽICAMEŽICAMEŽICA    
Imenovanje poverjenikov in namestnikov poverjenikov CZ v gospodarskih družbah, naseljih, 
zaselkih, je zelo pomembno iz razloga, ker poverjeniki skrbijo za usklajeno delovanje vseh sil 
ZRP in izvidovanje ob nesrečah. Predstavljajo vez med OŠCZ in vodstvi reševalnih enot. 
Poverjenik spodbuja in usmerja izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev in 
organizira izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni. 
 
Naloge poverjenikov za Civilno zaščito in njihovih namestnikov so: 
 

� spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti; 
� usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah; 
� usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja zaščite, reševanja in pomoči 

v skladu z odločitvami vodje intervencije; 
� pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali območij; 
� obveščanje in vzdrževanje drugih stikov z organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči 

ob naravnih in drugih nesrečah; 
� opravljanje drugih nalog glede na njihove možnosti. 

 
Poverjenike in njihove namestnike se imenuje 
 

� v večjih stanovanjskih stavbah, v zaselkih, vaseh in delih naselij, ki predstavljajo 
zaokroženo celoto, za vsakih 150-200 stanovanj oziroma do 500 prebivalcev;  

 
� v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah od 100-300 zaposlenih, izjemoma do 500 

zaposlenih, če podjetje, zavod ali organizacija ne opravlja dejavnosti, pomembne za 
zaščito in reševanje ali če njen tehnološki proces v večji meri ne ogroža delavcev in 
okoliškegaprebivalstva;  

 
� v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah z manj kot 100 zaposlenimi se imenujejo 

poverjeniki za več takšnih podjetij, zavodov in drugih organizacij skupaj, vendar ne za 
več kot 500 zaposlenih, ali za mešane poslovno-stanovanjske obje.kte, naselja ali dele 
naselij, vendar ne za več kot 500 delavcev in stanovalcev skupaj. 
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22223333    UPORABA SIL ZiRUPORABA SIL ZiRUPORABA SIL ZiRUPORABA SIL ZiR,PROSTOVOLJCEV, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ,PROSTOVOLJCEV, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ,PROSTOVOLJCEV, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ,PROSTOVOLJCEV, HUMANITARNIH ORGANIZACIJ    
 
OŠCZ Mežica 
V obravnavanem obdobju13 je OŠCZ Mežica opravil 2507 ur. Skupno so sile za ZiR Občine 
Mežica: opravile 2837 ur. Število opravljenih ur ne vključuje delovnih ur, katere so opravili 
prostovoljci- ke (krojenje, šivanje mask). 
 
OORK Mežica  
 
Dne 26.03. 2020 je bilo razdeljenih 15 paketov humanitarne pomoči, 08.04. 2020 je bilo 
razdeljenih 10 paketov, 17.04. pa 20 paketov humanitarne pomoči. Dne 05.04. so razdelili 1 
izredni paket družini, kateri je bila odrejena karantena. Od meseca marca naprej, s hrano in 
higienskimi pripomočki popolnoma oskrbujemo občana, ki trenutno nima svojih sredstev 
(nakup zaloge hrane 1 x tedensko). S hrano in nakupom novih oblačil smo pomagali tudi 
družini ki je utrpela škodo zaradi požara v stanovanjskem objektu Trg Svobode 2. V mesecu 
maju, je bilo razdeljenih 15 paketov, planirane so tudi aktivnosti za mesec junij. S pomočjo 
OŠCZ Mežica, so z donacijami posameznikov skupno zbrali 1050 evrov.   
 
Izvajalka pomoči na domu  
Dnevna oskrba 7- ih uporabnikov na podrčju Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem. 
Dnevna oskrba za občana 
 
župnijska Karitas Mežica 
Razdeljenih je bilo 145 paketov humanitarne pomoči. 
 
Medgeneracijski center Mežica (MCM) 
Dežurstvo se je izvajalo od 9:00 - 15.00 ure. Izvedene so bile različne aktivnosti: natisnili so 
letake in jih razdelili po stanovanjskih blokih v Mežici. Z letaki so obveščali občane, da MCM 
nudi pomoč občanom, ki potrebujejo pomoč v času epidemije za nakupe v trgovini, 
najnujnejšo dostavo hrane, zdravil in higienskih pripomočkov. Za informacije glede poteka 
pomoči je klicalo več občanov. v primeru potrebe po pomoči, bi se obrnili na MCM; za nekaj 
občanov je bil opravljen nakup v trgovinah in lekarni; občanka se je obrnila na MCM, s 
prošnjo da potrebuje prevoz do zdravnika na Ravnah na Koroškem (obvestili koordinatorko 
prevozov, ki je občanki preko prevoznika Kamot uredila prevoz); obravnavali so nekaj klicev 
občanov glede zaščitnih mask (kdaj dobijo zaščitne maske, kje, koliko ?). 
 
KAMOT Sistem d.o.o 
V času epidemije sta bila v občini Mežica organizirana dva prevoza do Zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem (dne 01.04. in 26.05.2020). Prvi prevoz je bil opravljen dne 01.04.2020: 
ob 08:30:  prevoz osebe v ZD Ravne, jo počakali, in pripeljali nazaj domov; Drugi prevoz je bil 
opravljen dne 26.05.2020  ob 07:30:  prevoz osebe v ZD Ravne, jo počakali in pripeljali  nazaj 
domov.  Oba prevoza je opravil Kamot Sistem d.o.o. Sodelovanje z prevoznikom je bilo 
izredno dobro. 
 
 

                                                 
13 Obdobje 12.3.2020 do 30.5.2020 
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PGD Mežica 
 v času širjenja epidemije koronavirusa COVID-19 so gasilci PGD Mežica izvedli 3 intervencije 
v zvezi z gašenjem požarov. Dne 21.03.2020 9:38 ob 9.41 so ob ob cesti Mežica-Žerjav, na 
gradbišču ob cesti goreli odpadki; dne 02.05.2020 11:23 ob 11.23 je na Trgu Svobode 2 v 
Mežici zagorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem 
so v splošno bolnišnico Slovenj Gradec prepeljali 5 stanovalcev. Družini je bilo zagtovljeno 
nadomestno stanovanje. Dne 06.05.2020 ob 15:21 je na Dolgi brdi v občini Prevalje, zagorelo 
na odlagališču komunalnih odpadkov.  
 
Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem 
Dva gasilca sta dne 10.4.2020 izvedla preventivno razkuževanje kombija in osebnega vozila, 
kateri je za prenočevanje uporabljal brezdomec. 
 
Skrbnica odrasle osebe  
Uporabnik se je v času širjenja epidemije koronavirusa večinoma zadrževal doma. Večkrat je 
bil z reševalnim vozilom prepeljan na prevez v SB Slovenj Gradec. Poveljnik OŠCZ je 
samoiniciativno zagotovil povoje za preveze ki jih je skrbnica odrasle osebe izvajala na domu 
uporabnika. Zagotovljena so bila zaščitna sredstva za uporabnika in skrbnico. 
 
Skrbnik odrasle osebe  
Uporabnik se je v času širjenja epidemije koronavirusa zadrževal doma. Skrbnik ni izrazil 
potrebe po zaščitnih sredstvih za uporabnika in skrbnika. 
 
Komunala Mežica d.o.o. 
Dne 20.3.2020: priprava obvestil in namestitev tabel o prepovedi uporabe otroških igral, 
fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in ostale urbane opreme na celotnem območju 
Občine Mežica. Označitev območij z označevalnim trakom. Dne 30.5.2020 so odstranili table 
o prepovedi uporabe otroških igral, fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in ostale 
urbane opreme na celotnem območju Občine Mežica. Odstranili so tudi označevalne 
trakove. 
 


