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POROČILO poveljnika Občinskega Štaba CZ Polzela
Kaj sploh je Civilna zaščita?
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in
reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita deluje pod
okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki spada pod Ministrstvo za obrambo.
Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni
mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami.
Občinski štab Civilne zaščite, katerega je s sklepom imenoval župan, šteje sedem članov. Dva člana
sta s področja zdravstva, dva s področja gasilstva in trije člani z drugih področij. Naš Štab je vključen
v Štab CZ za Zahodno Štajersko, s sedežem v Celju in v katerega je povezanih 33 občinskih štabov.
Delo vodstva in posameznih članov Štaba Civilne zaščite je odvisno od trenutnih potreb, zato smo tudi
v času pandemije koronavirusa izvajali različne naloge.
Na osnovi državne uredbe o zaprtju šol in vrtcev in dodatne uredbe našega župana, da šolo in vrtec
zapre že dan prej, smo se povezali z ravnateljico OŠ in se dogovorili, da bomo skupaj reševali
morebitne probleme varstva tistih otrok, kateri starši morajo v službo. V pripravljenosti smo imeli
študente – prostovoljce, kateri so bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Kasneje se je izkazalo, da
takšnega varstva v naši Občini ne potrebujemo.
Tudi z zaposlenimi v Zdravstvenem domu smo takoj navezali stike. Najprej smo jim pomagali rešiti
problem oskrbe z zaščitno opremo (zaščitne maske, rokavice ipd.), kasneje pa nam je na pomoč
priskočil še študent medicine, ki je v zdravstvenem domu na Polzeli pomagal medicinskemu osebju
pri triaži na glavnem vhodu.
S predsednicami Krajevnih organizacij Rdečega križa Polzela in Andraž ter društva Karitas na Polzeli
in v Andražu smo preverili, če je v kakšni sredini občanka ali občan, ki potrebuje takšno ali drugačno
pomoč. Ugotovili smo, da vsaka od teh organizacij zelo dobro obvladuje svoje področje.

Glede na situacijo širjenja virusa, sva z županom sklenila, da skličeva sestanek na to temo, in sicer v
sredo, 11. 3. 2020, na katerega smo povabili direktorico DSO Polzela, ravnateljico OŠ Polzela,
direktorico Medobčinske knjižnice Žalec in predstavnico Zdravstvenega doma Polzela. Na sestanku so
bili še direktorica OU, podžupan in predstavnica TIC – a. na sestanku smo si izmenjali svoja stališča
in tako dobili že kar nekaj pohvalnih informacij. Tako so v DSO že konec februarja začeli z
zmanjševanjem obiskov, 06. 3. 2020 pa so totalno zaprli dom za obiske. V ZD so takrat že začeli z
izvajanjem »novih« ukrepov – triaža na vhodu, v knjižnicah so že namestili razkužila itd. itd…
V petek, 13. 3. 2020 smo bili s strani poveljnika CZ RS Srečka Šestana obveščeni, da je aktiviran
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri
ljudeh zaradi COVID-19. O tem sem takoj obvestil vse člane občinskega štaba CZ. Župan je že dan
pred tem izdal Odlok o zaprtju OŠ Polzela, POŠ Andraž nad Polzelo in VVZ Polzela. Na osnovi tega
smo se takoj povezali tudi z ravnateljico OŠ o morebitnih potrebah po varstvu otrok v vrtcu in
morebitnih potrebah po varstvu otrok 1. triade v OŠ.
Kot poveljnik Občinskega Štaba Civilne zaščite sem prvo sejo Štaba sklical v ponedeljek, 16. 3. 2020.
Na sejo sem povabil še župana občine. Pregledali smo vse dotedanje aktivnosti in se dogovorili, kako
bomo delali naprej. Drugo sejo Občinskega štaba CZ smo imeli v torek, 31. 3. 2020, kamor smo
povabili župana, podžupana, predstavnice KORK in Karitasa ter predstavnika varnostne službe
Prosignal. Župan je namreč izdal nekaj odredb, med katerimi je bila tudi o omejitvi gibanja občank in
občanov na nekaterih mestih v občini Polzela in to je bilo potrebno tudi nadzirati. Poleg varnostnikov
Prosignala in Medobčinskega redarstva, so prepovedane lokacije obiskovanja in zadrževanja nadzirale
tudi »gasilske dvojke« iz vrst vseh treh PGD.
Prvo količino zaščitne opreme sem v Celju prevzel v nedeljo, 15. 3. 2020. Dobili smo nekaj zaščitnih
mask, zaščitnih plaščev, rokavic in zaščitna očala. Razkužila ni bilo zraven. Vsega skupaj skoraj nič.
Potem smo v Celju še nekajkrat dobili zaščitna sredstva, in sicer: v soboto, 28. 3. 2020, v petek, 03. 4.
2020, v torek, 14, 4. 2020 in v torek, 28. 4. 2020. Nekaj zaščitne opreme smo razdelili oziroma jo še
delimo, nekaj pa jo seveda še na zalogi.
Kmalu po začetku pandemije smo na Občinski štab CZ že začeli dobivati telefonske klice. Mnogi so
iskali zaščitno opremo (maske, rokavice, razkužilo….), nekateri pa so se javljali kot prostovoljci. Eni
so nam podarjali zaščitna sredstva, drugi pa so izdelovali zaščitna sredstva (maske).
Na osnovi skupne odločitve članov Štaba CZ in župana, da bomo vsem občankam in občanom podarili
zaščitne maske, smo pričeli z aktivnostmi za izdelavo mask. Poiskali smo dobavitelja potrebnega
materiala (donator Chic, d.o.o.) ter »pridne roke« za šivanje. In smo jih našli. V začetku kar 7
prostovoljk, med katerimi so bile 4 iz vratca Polzela in 3 druge občanke, ki so začele šivati maske.
Kasneje smo morali maske še zapakirati v plastične vrečke (donator vrečk Bodo Uroš Dolinšek) in
poskrbeti za distribucijo. In tudi to nam je uspelo. Na veliki petek so poštarji pošte Polzela v vsa
gospodinjstva razdeli zaščitne maske.
Ker smo dobili podarjeno tudi blago za zaščitne maske, smo skupaj s KORK Polzela našli še druge
šivilje in te so začele s šivanjem pralnih zaščitnih mask.
Zaščitne maske so nam donirali še: Dat – con, d.o.o., Bastl reduktor, d.o.o., KORK Polzela, Gobarsko
– mikološko društvo Polzela, Proteks, d.o.o. in More than beauty.
Donirane smo dobili še zaščitne rokavice in razkužilo od Veritas, d.o.o. in LEK farmacevtska družba,
d.d. Nekaj zaščitne opreme smo morali tudi kupiti.
S strani Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko smo dobivali razne naloge, napotke in navodila,
kako postopati v različnih situacijah. Seznanjali so nas tudi s statističnimi podatki Nacionalnega

inštituta za javno zdravje. Tako smo imeli stalno na razpolago najnovejše uradne podatke o širjenju
virusa in številu obolenj. S temi podatki sem dnevno seznanjal tudi vse člane Štaba Civilne zaščite.
V času pandemije smo do danes s strani Štaba CZ ZŠ dobili preko 600 elektronskih sporočil, medtem
ko smo vseh elektronskih sporočil, naslovljenih na Občinski štab CZ, dobili preko 900. Odposlanih
elektronskih sporočil je bilo v tem času preko 500.
Kot poveljnik občinskega štaba CZ sem moral dnevno pošiljati na sedež pokrajinskega štaba CZ v
Celje Dnevno poročilo in Poročilo o angažiranih silah ZRP za Občino Polzela. Teh poročil je bilo 78.
Ves čas trajanja pandemije smo člani Občinskega štaba sodelovali oz. se povezovali z vsemi
prostovoljnimi organizacijami v občini (PGD, KORK in Karitas), z zdravniki v ZD, z ravnateljico OŠ
in z Domom ostarelih občanov Šenek. Omenjene ustanove in organizacije smo oskrbovali z zaščitnimi
sredstvi, v DSO Šenek smo iz skladišča CZ Celje pripeljali 30 začasnih ležišč. Nekaterim učencem OŠ
smo dostavili računalnike, da so se lahko povezali s šolo. Računalnike je priskrbela OŠ Polzela in
KORK Polzela (preko donatorjev).
Za vse občanke in občane smo bili v Občinskem štabu CZ ves čas dosegljivi na telefonski številki,
katero smo objavili na spletni strani Občine Polzela, na letaku, katerega smo izdelali skupaj s KORK
Polzela in so ga prostovoljke potem razdelile med tiste ljudi, za katere vedo, da ne uporabljajo
računalnikov za spremljanje informacij in v Polzelanu.
V petek, 29. 5. 2020 smo s strani Štaba CZ RS dobili Sklep o preklicu sklepa o aktiviranju DNZIR in
tako smo nekako zaključili z delom. Sedaj pa pripravljamo še razna poročila, da bodo lahko sestavili
Končno poročilo o delu CZ RS v času pandemije.
Še nekaj številk :
Donirana zaščitna oprema s strani firm in prostovoljcev :
Kirurške zaščitne maske
5.300 kom
Pralne zaščitne maske
5.200 kom
Rokavice latex
500 kom
Razkužilo
235 litrov
Zaščitna oprema s strani RŠ CZ :
Kirurške zaščitne maske
Pralne zaščitne maske
Rokavice latex
Razkužilo

2.850 kom
800 kom
1300 kom
17 litrov

Nakup zaščitne opreme :
Kirurške zaščitne maske
Pralne zaščitne maske
Razkužilo Ecocid S

3.100 kom
1.000 kom
5 kg

Prejetih elektronskih sporočil
Poslanih elektronskih sporočil
Poslanih Dnevnih poročil

cca 950
cca 500
78

Zapisal :
Igor Pungartnik l.r.

