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POROČILO  

O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V ČASU EPIDEMIJE 

KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2) V OBČINI TOLMIN 
 

1. UVOD 

Zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 in njegovega širjenja po Sloveniji, ki je močno ogrožal 

zdravje in življenja ljudi ter drugih posledic, je bil dne 13. 3. 2020 ob 8. uri aktiviran Državni načrt zaščite 
in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. S tem v zvezi je 

poveljnik Občinskega štaba CZ Občine Tolmin (v nadaljevanju: OŠ CZ Občine Tolmin) (sicer že dne 9. 

3. 2020) sprejel Sklep o aktiviranju OŠ CZ Občine Tolmin ob pojavu koronavirusa v Republiki Sloveniji, 
s katerim se je na podlagi trenutnega stanja v državi oziroma občini aktiviralo samo pet članov OŠ CZ – 

Borisa Zorka (policija), Miha Venclja (Gasilska zveza Tolmin), Kristino Rutar Gabršček (Občina Tolmin), 
Tino oziroma Uroša Velikonja (Zdravstveni dom Tolmin) ter Bertija Rutarja (Komunala Tolmin d.o.o.) ki 

so sodelovali v ožji koordinacijski skupini. Poleg navedenih so omenjeno skupino sestavljali še župan 

občine Tolmin Uroš Brežan, direktor občinske uprave Matjaž Kos, predstavnica za odnose z javnostmi 
občine Tolmin Tanja Volarič Karlo ter direktor Zdravstvenega doma Tolmin (v nadaljevanju: ZD Tolmin), 

Lucas Gaudencio Triep. Ostali člani štaba bi bili vpoklicani v primeru izkazanih dodatnih potreb.  
 

Ožja koordinacijska skupina se je s pomočjo videokonference v najbolj kritičnem obdobju sestajala vsak 

dan, kasneje pa vsak drug dan, oziroma glede na potrebe ter sproti reševala vse aktualne težave in 
načrtovala ustrezne dodatne ukrepe. 

Fotografija št. 1: Seja štaba CZ; Fotografija št. 2: sestanek ožje koordinacijske skupine. 
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2. PRIPRAVE NA DOGODEK 

Izdelava Akcijskega načrta ukrepanja ob koronavirusu na območju občine Tolmin 

Zaradi specifičnosti samega dogodka, pomanjkanja izkušenj s širjenjem nalezljivih bolezni (virusa) v 
našem prostoru ter dnevno spreminjajočih se navodil s strani državnih institucij, je bilo pri načrtovanju 

ukrepov na lokalni ravni v začetku epidemije zelo stresno in kaotično. V prvi fazi je bil izdelan Akcijski 
načrt ukrepanja ob koronavirusu na območju občine Tolmin, katerega cilj je bil posamezne 

parcialne težave, ukrepe ter rešitve postaviti na skupne imenovalce in v prvi fazi vse potrebne vire 
zagotavljati iz rednih dejavnosti že obstoječih (občinskih) služb, v nadaljevanju pa, z načrtovanjem 

predvideti različne možnosti za aktivacijo dodatnih izrednih virov. 

Izdelane so bile tri skupine ukrepov, in sicer: 

a) PREVENTIVA IN ZAŠČITA, v okviru katere so bili uvrščeni predvsem zaščitni ukrepi s katerimi v 

prvi fazi na mikro ravni, ki zajema območje celotne občine, izvedemo zaščito in preprečevanje pred 

samim vnosom virusa v naše okolje. V drugi fazi, ko bo okužba enkrat že prisotna pa se v tej skupini 

obdelajo ukrepi za zmanjšanje prenosa okužbe; 

b) OBOLELI, kamor spadajo ukrepi, ki jih bo potrebno izvajati, ko bo na našem območju zaznana 

okužba in bo oseba poslana v domačo karanteno; 

c) NAČROVANJE, v okviru katerega je bila izvedena ocena razvoja dogodkov in temu prilagojeno 

načrtovanje ukrepov, ki nam bodo lahko koristili v nadaljevanju epidemije. 
 

PREVENTIVA IN ZAŠČITA OBOLELI NAČRTOVANJE 

DOM UPOKOJENCEV: 
 - pošta, ki je znotraj DU  
 - preveriti zgodovino potovanj 
zaposlenih 

Ocena obolelih v I. fazi:  
manj od 10 oseb (2 hospitalizirana, 5 
samooskrbni, 3 potrebni zunanje 
pomoči) 

Potrebe po OZO: 
- ZDRAVSTVO 
- ZiR 
- PREBIVALSTVO 

KAJ in KOLIKO 

VRTCI:  
zaradi zaprtja zagotoviti varstvo 
za otroke  

OSEBE V KARANTENI 
Zmožnosti oskrbovalne verige za 
dobavo hrane : 
KZ, Merkator, Hoffer, REZERVE 

OBVEŠČANJE PREBIVALSTVA 
/MEDIJEV:  
PR občine, splošni/usmerjeni 
napotki 

Protokol obveščanja o obolelih 
Okužba v MNOŽIČNI ustanovi 
(trgovina, javni zavod)? 

MEJA: 
policija 

Izdaja pisnih navodil obolelemu: 
NIJZ, ZD Tolmin, OŠCZ  

Vnos okužbe v DU ?!? ukrepi ZD, 
ZiR, Komunala, svojci… 

ZAPIRANJE JAVNIH 
USTANOV/PROSTOROV 

Vzpostavitev telefonskih številk: 
- ZD Tolmin - zdravljenje 
- OŠCZ - oskrba, pomoč 

 

Organiziranje pomoči obolelim: 
prevozi hrane, zbiranje potreb, 
alergije, bolezni, drugo; 
 

Izvajalci prevoza: število, vozilo, način, 
frekvenca, kuhano, SDO… 
 

Podporne organizacije: 
RK, Karitas, CSD, KS, …… 

Nabava hrane 

Vozilo za dostavo - potrebna 
dekontaminacija 

OZO prevoznikov ( kakšna? uporaba?) 

Stroški hrane - kdo krije?  

Druga oskrba: drva, osebna higiena… 

Hudo poslabšanje stanja obolelih? 

Slika št. 1: Prikaz načrtovanih ukrepov. 
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Druge aktivnosti: 

 

- Vzpostavitev COVID ambulante v Tolminu: 

Takoj po prejetju navodil resornega ministrstva so se odzvali tudi pri ZD Tolmin in se lotili 

priprave vstopne točke, ki je bila namenjena izvajanju testov na koronavirus COVID-19. Ob 

osrednji zgradbi ZD je bila s pomočjo CZ ter Gasilske zveze Tolmin postavljena ustrezna 

infrastruktura - kontejner za skladiščenje opreme in šotor. Odločitev, da se vzpostavi enoto 

zunaj prostorov zdravstvenega doma, je bila logična, saj je vedno treba ločiti obolele ali okužene 

z virusom od drugih posameznikov. Kasneje je bil nad COVID ambulanto postavljen še 

nadstrešek. Povprečno so v ambulanti opravili okoli 10 testov dnevno. 

 

 
Fotografija št. 3: COVID ambulanta v ZD Tolmin. 

 

- Vzpostavitev telefonske številke CZ za pomoč starejšim občanom ter telefonske 

številke za pomoč občanom v stiski:  

Telefonska številka za pomoč starejšim občanom je bila namenjena občanom, ki živijo sami, so 

brez razvite socialne mreže in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Delovala je od 

torka, 17. marca do petka 15. maja 2020, in sicer vsak dan med 8. in 15. uro. Na ta način smo 

občanom s pomočjo Centra za socialno delo Tolmin (v nadaljevanju CSD), Kmetijske zadruge 

Tolmin z.o.o., Cateringa Šorli ter predstavnikov nevladnih organizacij (tabornikov in Kluba 

Tolminskih študentov Tolmin) zagotavljali dnevno dostavo toplega obroka (skupaj 9. 

oskrbovancem) ter živil (povprečno 1-2 dostavi na dan). V prostorih občinske uprave je bil s 

tem namenom organiziran poseben prostor, v katerem so izmenično dežurali prostovoljci – oba 

podžupana, član OS CZ Občine Tolmin, predstavnici Rdečega križa (Območno združenje Tolmin) 

ter predstavnika tabornikov (Rod puntarjev Tolmin). 

 

18. marca 2020 je bila uradno aktivirana tudi telefonska številka za pomoč občanom v stiski 

(odprta vsak dan od 9. do 15. ure). Pokazalo se je namreč, da mnogi starši rabijo nasvet, kako 

pomiriti otroke, podporo so potrebovali tudi ostareli. Na tej telefonski številki je bil dosegljiv 

izkušeni psiholog Žarko Trušnovec, ki je v obdobju od 13. marca do 15. maja 2020 prejel kar 

226 telefonskih klicev, največ klicev - kar 145 je bilo povezanih s šolo. Starši otrok so na začetku 

spraševali kako otroke pomiriti, jim pojasniti, da ne bodo kar umrli, kako pojasniti zakaj ne 

smejo k starim staršem, kasneje pa so predvsem želeli reševati težave s šolo na daljavo (za 

razredno stopnjo je bilo kar nekaj pohval, za predmetno pa tudi kritik). Učenci so se predvsem 

želeli pogovarjati, na dan pa je prišlo tudi nekaj resnih stisk – predvsem zaradi razmer doma. 

81 klicev pa se je nanašalo na druge vsebine: neposredno na štab CZ, Rdeči križ, CSD, policijo, 

klici so bili tudi iz drugih občin, del klicev pa je bil čisto organizacijski (maske, prehrana, prevozi, 
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…). V dveh primerih je šlo za resno eksistencialno stisko (samomorilnost), nekaj klicev je bilo 

zaradi družinskega nasilja. Klici so bili tudi iz drugih služb (NMP, GRS, PGD), bila sta tudi dva 

zelo agresivna klica namenjena županu. Ne nazadnje pa je potrebno omeniti, da je GRS Tolmin 

(in PGD Tolmin) imela v tem času dve reševanji mladih utopljencev v Soči in Tolminki, nesrečo 

pri trku UL letala v jadralnega padalca na Ajdovskem in nekaj klicev je bilo tudi zaradi tega 

(Povzeto po poročilu Žarka Trušnovca). 

V primeru, da bi se potrebe po zagotavljanju toplih obrokov povečale (predvsem če bi dostavo 

hrane potrebovali tudi oboleli), je bila v pripravljenosti kuhinja Osnovne šole Franceta Bevka v 

Tolminu, razvoze pa bi opravljali gasilci ter taborniki. 

- Občina Tolmin je pripravila informacijski letak, ki je bil razdeljen po lokalnih krajevnih 

skupnostih in objavljen na vseh vidnejših kanalih komuniciranja. 

 

- Pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, v obliki prehranskih paketov: 

Zaprtje vzgojno-izobraževalnih ustanov je nekatere otroke prikrajšalo za edini topel obrok v 

dnevu tudi na Tolminskem, zato se je na pobudo Občine Tolmin tem družinam kar dvakrat 

pripravilo paket osnovnih potrebščin. Moči so tokrat združile številne organizacije, tudi CSD, šole 

in vrtci, s pomočjo katerih se je dokončno oblikoval seznam vseh pomoči potrebnih mladoletnih 

otrok in njihovih družin, skupaj jih je bilo 61. Ob Občini Tolmin, ki je del živil nabavila s sredstvi 

rezervnega sklada, so vsebino paketov prispevali tudi Društvo prijateljev mladine Tolmin ter 

Rdeči križ in Karitas, katerih prostovoljci so dežurali tudi na telefonu za pomoč občanom. Pakete 

so, ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov, po domovih razvozili mlajši predstavniki 

nevladnih organizacij – tabornikov in katoliških skavtov. 

 

 
Fotografiji št. 4 in 5: Razvoz paketov družinam s pomočjo lokalnih skavtov in tabornikov. 

 

- Aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem stanja zalog hrane pri trgovcih na območju občine 

Tolmin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da večjih težav z zalogo oziroma dobavo hrane ni zaznati. 

 

- Priprava navodil za obolele občane, ki jih je obolelim za koronavirusom COVID - 19 delil 

Zdravstveni dom Tolmin. 

 

- Organizacija varstva otrok: 

Občina Tolmin je od ponedeljka 23. marca 2020 dalje, v času od 7.00. do 16.00. ure organizirala 

varstvo za otroke od 1. leta starosti do 5. razreda osnovne šole, za primere, ko sta oba starša 

opravljala delo s seznama nujnih poklicev. Varstvo je izvajalo usposobljeno osebje, prostovoljno. 

Zaradi izredne situacije v okviru varstva sicer ni bilo mogoče zagotavljati običajnih standardov 

predšolske oziroma šolske vzgoje, zagotovljen pa je bil en topli obrok na dan. 
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Izkazalo se je, da varstvo pravzaprav potrebuje en predšolski otrok, za katerega so v obdobju 

od 24. marca do 15. maja 2020 skrbeli štirje prostovoljci – vzgojitelji Vrtca Ilke Devetak Bignami 

Tolmin. 

 

- Odredbe poveljnika CZ: 

Poveljnik OŠ CZ je z namenom preprečevanja hitrega širjenja koronavirusa dne 13. marca 2020 

izdal Odredbo, s katero se je Pošti Slovenije naložilo, da od 14. marca 2020, do nadaljnjega 

popolnoma zapre prostore svoje poslovalnice v Podbrdu, ki se nahajajo v preddverju vhoda v 

Dom upokojencev. Vse vhode v Dom upokojencev v Podbrdu je bilo potrebno zaradi hitrega 

širjenja koronavirusa, ki je predstavljal veliko nevarnost za življenje varovancev, nemudoma 

zapreti, prehod skozi prostore poslovalnice pošte v Podbrdu pa je predstavljal edini izhod na 

zunanjo teraso, kar je bilo za varovance ter njihovo psihofizično stanje bistvenega pomena. 16. 

marca 2020 je bila izdana tudi Odredba o zaprtju otroških ter drugih igrišč na območju občine 

Tolmin. Šlo je za nujne ukrepe v javnem interesu. 

Fotografiji št. 6 in 7: Odredba poveljnika CZ o zaprtju igrišč. 

 

- Dom upokojencev Podbrdo:  

Zaradi posebej izpostavljene ogroženosti varovancev domov upokojencev, se je poveljnik CZ 

vsak dan po telefonu slišal z direktorico Doma upokojencev Podbrdo. V domovih so veljali 

posebni zaščitni ukrepi, s strani predstavnikov koordinacijske skupine OŠ CZ ter ZD Tolmin pa 

je bil izveden tudi ogled domov in napravljen načrt za primer okužbe. 

 

 
Fotografija št. 8: Ogled Doma upokojencev Podbrdo, enota Tolmin z namenom priprave načrta 

za primer okužbe. 
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- Obvestila predsednikom krajevnih skupnosti ter občinskim svetnikom o aktualnem 

stanju v občini ter državi. 

 

- Izdaja dovolilnic glede prehoda državne meje: 

Od ponedeljka 23. marca 2020 je bil na mejnem prehodu Robič, po popolnem zaprtju vseh 

mejnih prehodov, ponovno vzpostavljena vstopno-izstopna točka med Slovenijo in Italijo, 

vendar zgolj za prebivalce in podjetja iz treh posoških občin, ki so imeli pri sebi posebno 

dovolilnico lokalne skupnosti in potrdilo delodajalca iz Italije, če so zaposleni v Italiji. Dovolilnico 

je bilo mogoče dvigniti na Občini Tolmin vsak dan med 8. in 12. uro ali prek elektronske pošte 

Do 2. junija 2020 je Občina Tolmin izdala 206 dovolilnic. 

Fotografija št. 9: Mejni prehod Robič. 

- Dostava zaščitnih mask na prodajna mesta: 

Podjetje Trgo ABC je občinskemu štabu civilne zaščite za čas epidemije na uporabo predalo 

avtomobil Dacia Duster za lažje delo, poveljnik Jože Dakskobler pa je z njim tudi opravljal 

razvoze - na večino prodajnih mest je dostavil pakete zaščitnih mask, v skupnem številu okoli 

3500, ki jih je Občina Tolmin nabavila za prebivalce, ki so hodili po nakupih in so bili izpostavljeni 

velikemu tveganju. Maske so bile na razpolago povsod, kjer so poslovne enote zagotovile 

njihovo delitev na vhodu. 

Fotografija št. 10: Prevzem vozila. 

 

- Vloga občinskega redarja pri opozarjanju občanov ter spremljanju stanja na terenu.
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3. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OSEBNE VAROVALNE OPREME  

OŠ CZ Občine Tolmin je zaščitno opremo, namenjeno službam zaščite in reševanja, javnim zavodom ter 

občanom deloma prejel iz državnih rezerv CZ, večji del potrebne zaščitne opreme pa je bilo nabavljene 

s strani občine. 

Razkužila, in sicer kar 120 l je Občini Tolmin podarilo podjetje TKK d.o.o. iz Srpenice. 

Fotografija št. 11: Prevzem razkužil v podjetku TKK d.o.o. 

 

OPREMA, NABAVLJENA S STRANI OBČINE: 

Vrsta opreme količina 

maske airlaid 5.000 kosov 

maske kirurške 6.000 kosov 

maske iz blaga 200 kosov 

razkužila 110 kosov 

zaščitne obleke za Dom upokojencev Podbrdo 50 kosov 

zaščitna očala in rokavice za GZ Tolmin več kosov 

 
OPREMA, PRIDOBLJENA IZ REZERV CZ:  

Vrsta opreme količina 

tyvek 20 kosov 

FFP1 30 kosov 

FFP2 6 kosov 

maska kirurška 2100 kosov 

latex rokavice 1120 kosov 

nitril rokavice 8 škatel 

očala 6 kosov 

Ecocid (razkužilo za površine) 20 kosov 

razkužila za roke 40 kosov 

maske, namenjena izključno javnim zavodom (vrtcem, šolam…) 6040 kosov 

 

Po obvestilu s strani Uprave za zaščito in reševanje, izpostava Nova Gorica smo opremo prevzeli v 

Ajdovščini oziroma Novi Gorici. Za prevzem opreme je skrbel predvsem poveljnik CZ Dakskobler, ki je 

kasneje opravil tudi razvoze na ustrezne lokacije. 
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Oprema se je razdelila predvsem ZD Tolmin, drugim javnim zavodom, trgovinam, krajevnim skupnostim, 

službam zaščite in reševanja ter prostovoljcem, nekaj opreme pa ostaja v rezervi za primere ponovnega 

izbruha virusa. 

4. INTERVENCIJSKI STROŠKI/STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP 

Občina Tolmin je za potrebe delovanja sil zaščite in reševanja ter za nabavo ustrezne zaščitne opreme 

in vzpostavitve potrebne infrastrukture, do 31. 5. 2020 namenila skupaj 25.659,43 EUR. 

 

št. Namen porabe Prejemnik sredstev 
Znesek 

(v EUR) 

1. 
Prehrana za člane štaba CZ, prostovoljce ter 
dežurne osebe 

Catering Šorli, Sandro Šorli 
s.p. 

932,46 

3. Nabava dezinfekcijskih sredstev IZZA d.o.o. 835,14 

4. 
Nabava embalaže za dostavo hrane obolelim 

občanom 
Laborplast d.o.o. 158,91 

5. Nabava zaščitnih očal in rokavic KZ Tolmin z.o.o. 595,43 

6. 
Postavitev začasnega nadstreška pred COVID-19 

ambulanto, ki deluje v okviru ZD Tolmin 
Gining d.o.o. 7.608,46 

7. Nabava (pralnih) zaščitnih troslojnih mask Rebole d.o.o. 1.220,00 

8. 
Nabava posode za razvoz hrane starejšim 
občanom 

EURONOVA d.o.o. 332,16 

9. Nabava zaščitnih mask; zaščitna oprema AIRLAID  LAPROM d.o.o. 5.490,00 

10. 
Nakup živil za socialno ogrožene otroke oz. 
družine (prehranski paketi) 

KZ Tolmin z.o.o. 704,10 

11. Nakup zaščitnih očal GMK SISTEMI d.o.o. 292,80 

12. Nabava zaščitnih mask; 3 slojna kirurška SVILANIT SVILA d.o.o. 4.392,00 

13. 
Nabava zaščitnih oblek z EN14126 standardom za 

potrebe DU Tolmin 
MAŠERA KOBARID d.o.o. 841,80 

14. 

Nabava zaščitne opreme za štab in poveljnika CZ; 

magnetna nalepka CZ, zaščitni trak STOP CZ, 
jakna flis 

GAMAT d.o.o. 325,46 

15. Gorivo (vozilo za potrebe CZ) PETROL d.d. 149,82 

18. 
Taksi prevoz tujih državljanov v Ljubljano (z 
namenom vrnitve domov) 

TEHNIČNE STORITVE V 

INDUSTRIJI D, ARIJATADIC 
s.p. 

92,00 

19. 
Nakup GSM aparatov za vzpostavitev dežurnih 

telefonskih številk 
A1 SLOVENIJA d.d. 174,00 

21. 
Plačilo poveljniku CZ za opravljanje službe v CZ - 

od 13. do 31.marca 2020 

Jožef Dakskobler, poveljnik 

CZ Občine Tolmin 
575,70 

22. 
Plačilo poveljniku CZ za opravljanje službe v CZ - 

april 2020 

Jožef Dakskobler, poveljnik 

CZ Občine Tolmin 
939,19 

SKUPAJ 25.659,43 
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5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Za obveščanje javnosti, ki je potekalo predvsem preko objav na občinski spletni strani ter v lokalnih 

medijih (radio Primorski Val ter televizija KA-TV) je vseskozi skrbela višja svetovalka za odnose z 

javnostmi Tanja Volarič Karlo.  

Na spletni strani Občine Tolmin so bile v kritičnem obdobju dnevno, po potrebi pa tudi večkrat na dan 
objavljene aktualne novice v zvezi s stanjem v naši občini ter na splošno v državi, nekajkrat tedensko 

pa na lokalnem radiu tudi pogovori s člani ožje koordinacijske skupine OŠ CZ. Vseskozi smo se trudili 
poudarjati pomen preventivnih ukrepov pri preprečevanju okužb, v skladu z usmeritvami Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ), ter v objavah delovati trezno in pomirjujoče. 

Z namenom, da bi ključne informacije dosegle vse občane pa so bili izdelani tudi letaki, ki so bili s 
pomočjo predsednikov krajevnih skupnosti razdeljeni starejšim občanom, za katere je bilo manj 

verjetno, da so zadostno informirani. 

6. RAZNO 

Glede na specifičnost situacije v kateri smo se znašli čez noč, so bili predvsem zaradi »nevidnega 

sovražnika« virusa, pri načrtovanju ukrepov potrebni posebni pristopi. Že od vsega začetka smo iskali 

predvsem mlajše prostovoljce, ki so spadali v manj rizično skupino prebivalstva, ukrepe pa načrtovali 

postopoma, glede na potek dogodkov, v tesnem sodelovanju z ZD Tolmin. 

V praksi smo se soočali z velikimi težavami glede: 

- nabave zaščitne opreme, do katere smo poskušali priti po različnih kanalih, vseskozi pa smo 

pridobljeno zaščitno opremo prioritetno zagotavljali ZD Tolmin, ki se je (vsaj v začetku 

epidemije) soočal z velikim pomanjkanjem; 

- pobiranja odpadkov pri okuženi družini, ki ni imela sorodnikov ter njihovim prenosom do 

smetnjaka. Za ta namen smo angažirali gasilce Gasilske zveze Tolmin, ki so ustrezno zaščiteni 

poskrbeli za odpadke. Na splošno pa gre velika zahvala sosedom v konkretnem stanovanjskem 

objektu, da so vseskozi skrbeli za različne potrebe omenjene družine; 

- nedovoljenega prečkanja državne meje na Solarijih s strani italijanskih državljanov, kjer se je 

po posredovanju policije ter dodatnem zavarovanju območja stanje umirilo; 

- več primerov nedovoljenega zbiranje oseb; 

- nejasnih navodil s strani države glede protokolov ravnanja z umrlimi, okuženimi s COVID-19 ter 

velike težave z zagotavljanjem ustrezne zaščitne opreme za komunalno službo; 

- zagotavljanja pomoči trgovinam pri vzdrževanju reda ob stopu v trgovine, saj z naše strani ni 

bilo mogoče zagotoviti ustreznega kadra za tovrstno pomoč. 

7. UGOTOVITVE  

Ob pojavu epidemije koronavirusa COVID – 19 v Občini Tolmin (do danes) k sreči nismo zaznali večjega 

števila okužb. Z virusom sta bili okuženi dve družini, znotraj katerih je kasneje prihajalo do prenosov 

okužbe. Sicer pa so vse okužene osebe so sledile protokolom - ob prvih znakih okužbe so se izolirale od 

okolice, poklicale po telefonu zdravnika in sledile napotkom prihoda na vstopno točko. Vmes te osebe 

niso imele stikov z drugimi, prav tako niso imele stikov z zdravstvenim osebjem v ZD Tolmin. Drugi 

družinski člani, ki niso kazali znakov okužb, so po protokolu ostali v samoizolaciji. 

Kljub temu pa je bil OŠ CZ skupaj z Občino Tolmin v stalni pripravljenosti na morebitno poslabšanje 

situacije. Ožja koordinacijska skupina je vseskozi delovala složno in trezno ter se pripravila na vse 

morebitne scenarije. V prvih dneh je bilo predvsem zaradi vzpostavljanja ustrezne logistike za vse 

prisotne zelo naporno, po vzpostavitvi sistema pa so stvari stekle.  

Delo so vseskozi oteževala dnevno spreminjajoča se navodila oziroma informacije strani države, zato je 

bila (vsaj v začetnih fazah) nujno potrebna samoorganizacija. Soočali smo se tudi s problemom različnih 

napačnih oziroma netočnih informacij v javnosti - veliko oseb ter trgovcev se je obračalo neposredno 
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na poveljnika OŠ CZ glede pomanjkanja zaščitne opreme, ki pa jim ni znal pomagati, saj te opreme 

nismo imeli na voljo. 

Situacija, ko je bila večina prebivalstva dejansko izolirana od družbenih stikov in je bilo ljudi strah 

neznanega ali nečesa, kar sami ne morejo nadzorovati, lahko naleti na različne (nepredvidljive) odzive 

posameznikov, kar smo vseskozi upoštevali. Ugotavljamo, da je bil, glede na situacijo v občini eden od 

pomembnejših ukrepov za občane prav vzpostavitev dežurnih telefonskih številk, na katerih so 

posamezniki lahko dobili ustrezno pomoč. 

Na tem mestu nikakor ne smemo prezreti velikega odziva med občani ter organizacijami, ki so v času 

epidemije izrazili pripravljenost prostovoljno pomagati na različnih področjih. Pohvaliti pa je potrebno 

tudi zelo dobro delovanje in sodelovanje vseh služb, nevladnih organizacij in drugih prostovoljcev, ki so 

bili dnevno izpostavljeni različnemu tveganju in so bistveno pripomogli k obvladovanju situacije v občini. 

8. AKTUALNO STANJE V DRŽAVI IN OBČINI 

Z uvedenimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa  smo v Sloveniji uspešno obvladali epidemijo in življenje 

se je počasi vrnilo na ustaljene tirnice. Dejstvo pa je, da je virus še vedno prisoten v populaciji in 

epidemiološka situacija doma in po svetu se zelo hitro spreminja. Štab CZ skupaj z Občino Tolmin stanje 
dnevno podrobno spremlja, po potrebi bodo (ponovno) aktivirane vse sile, potrebne za zaščito, pomoč 

in reševanje, ki bodo ravnale po že izdelanih protokolih. S podobnim pristopom oziroma načinom dela, 
kot pri prvem valu okužbe, bomo tudi ob (morebitnem) ponovnem pojavu okužbe v občini, storili vse za 

zaščito naših občanov.  
 

Za zajezitev širjenja okužbe pa lahko veliko stori tudi vsak posameznik z upoštevanjem splošnih 

priporočil za preprečevanje širjenja okužbe - upoštevanje higienskih ukrepov: temeljito umivanje rok, 
higiena kašlja in fizična distanca - vsaj 1,5 m. 
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