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KONČNO POROČILO

1. UVOD – Pred začetkom pomladi se nam je zgodilo to, kar smo še nekaj tednov pred

tem mislili, da je vse to le nekje zelo, zelo daleč. Pa žal ni bilo tako. Prišel je tudi k nam
– VIRUS. Nihče ni nič vedel o tem njem. Tudi zdravniki ne. In to ne samo v Sloveniji,
ampak po celem svetu, kjer se je virus že pojavil. Kako postopati ? To je bilo vprašanje
nas vseh, ki smo se kakorkoli aktivno vključili v preprečevanje širjenja tega nevidnega
sovražnika, kot so ga mnogi tudi poimenovali.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK – Že od začetka leta 2020 smo preko sredstev javnega
obveščanje spremljali dogajanje na Kitajskem. Kaj kmalu se je pojavila Italija. Naša
zahodna soseda. Na osnovi tega smo se člani Občinskega štaba civilne zaščite (v
nadaljevanju OŠ CZ) večkrat pogovarjali med sabo in tudi z županom. Imeli smo že
nekaj informacij, da so najbolj ogrožene starejše osebe. Zato smo se na občini že v
sredo, 11. 3. 2020 sestali v širšem sestavu župan, podžupan, direktorica OU,
direktorica DSO, ravnateljica OŠ in VVZ, predstavnica zdravnikov v ZD Polzela in
direktorica knjižnice. Vsakdo je predstavil dotedanje aktivnosti. Direktorica DSO je
povedala, da je omejila obiske v domu že 27. februarja 2020, 6. marca 2020 pa
popolnoma zaprla dom za obiske. Pripravljali so se že na morebiten »prihod« virusa k
nam. V DSO s strani ministrstva navodila dobili navodila, naj delajo po lastni presoji.
Prav zato se lahko pohvalijo, da se je v DSO Polzela tako tudi končalo. Do danes BREZ
okužb.
Ravnateljica OŠ je tudi povedala, da so se začeli pripravljati že pred
začetkom zimskih počitnic. Tudi z njihovega ministrstva so dobili navodila da naj delajo
po lastni presoji. Povedala je še, da jim primanjkuje zaščitnih sredstev, kar so pritrdili
še ostali (DSO, ZD, OU).
Načrt ZIR v primeru pandemije zaradi nevarnega virusa žal še nismo imeli izdelan, smo
pa v intenzivni pripravi, da ga izdelamo. Vse to za slučaj, če se bo situacija ponovila
(ponavljala). Kljub temu pa ugotavljamo, da smo se uspešno znašli in učinkovito delali,
da se virus v naši občini ni razširil.
pravočasnost (časovnica) in obseg priprav, odziv, ustreznost načrtov (dokumentov),
organizacija odziva na dogodek (primernost organiziranja subjekta, kadrovska sestava,…) ...
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP – Prvič sem, kot poveljnik, sklical

sestanek OŠ CZ v ponedeljek, 16. 3. 2020. Poleg članov štaba (7 članov, od katerih
sta dva s področja medicine, dva s področja gasilstva in trije z ostalih področij) sem na
sestanek povabil tudi župana. Predstavil sem vse dotedanje aktivnosti v vseh javnih
zavodih (OŠ in VVZ, DSO in ZD). Od vseh sem dobil informacije, da imajo zelo malo
zaščitne opreme. Pomagali smo jim, kolikor je le bilo mogoče. Župan je že pred tem
izdal odlok o zaprtju osnovne šole in vrtca, in sicer že s petkom, 13. marca 2020. Na
prvem sestanku OŠ smo že imeli nekaj pomembnih podatkov, kako se bomo
organizirali glede varstva otrok, razdeljevanja hrane ipd. V naši občini ves čas trajanja
pandemije ni bilo potreb po varstvu otrok oz. razdeljevanju hrane. Smo pa kot
predstavniki OŠ pomagali ravnateljici šole, ko so staršem otrok prve triade razdeljevali
šolske potrebščine, katere so po zaprtju šole ostale v šoli. Kot poveljnik sem pomagal,
ko je bilo potrebno razdeliti nekaj računalniške opreme nekaterim učencem, ki do takrat
še niso imeli možnosti učenja na daljavo. Tudi KORK Polzela je od dobrih ljudi dobila
nekaj računalnikov, katere smo z veseljem podarili učencem in to v trajno last.
Drugi sestanek OŠ CZ

sem sklical v torek, 31. marca 2020, kamor sem poleg župana in podžupana povabil
še predsednice RK in Karitas v naši občini in predstavnika varnostne službe. Župan je
izdal nekaj odlokov, med katerimi je bil tudi takšen, ki je omejeval gibanje prebivalcev
na določena področja v občini (DSO in park Šenek, Gora Oljka in Vimperk). Za
preverjanje upoštevanja odloka so poleg redarske službe Celje skrbeli še gasilci PGD
naše občine in varnostna služba. Vsi, ki so opravljali preverjanje gibanja so ocenili, da
večina ljudi upošteva navodila, so pa posamezniki, ki so vse skupaj ignorirali in celo
delali škodo (uničevali opozorilne table). Sodelovanje med posameznimi službami je
bilo korektno in zelo pohvalno. V PGD so se dogovorili, da bodo oglede izvajale
»gasilske dvojke« s službenimi vozili in v uniformah. Ob vsakem izvozu iz gasilskega
doma so se tudi ustrezno prijavili oz. najavili izvoz.
V naši občini so bili aktivirani udeleženci s strani Občinskega štaba CZ, Občine, druge
gasilske enote, RK, KARITAS in drugo. To slednje so bile predvsem prostovoljke (šivilje
za šivanje mask in tiste, ki so pakirale maske). V samem začetku pa smo imeli tudi
študenta medicine – prostovoljca na TRIAŽI v ZD.
V
času
trajanja
razglasitve pandemije je v naši občini bilo aktivnih 314 občank in občanov na raznih
področjih, za katere imamo podatke na sedežu Občinskega štaba CZ. Možno je, da so
v posameznih dobrodelnih organizacijah bili tudi aktivni, vendar niso bili direktno
povezani z OŠ CZ. Tu mislim predvsem na RK in Karitas. Razdelitev aktivistov je
naslednja: Občinski štab CZ – 97 (poveljnik vsak dan, poleg njega pa še kakšen dan
kateri drug član), Občina – 45 zaposlenih, Druge gasilske enote – 37 gasilcev, RK,
KARITAS – 30 ljudi in drugo 105 občank in občanov. Vse te podatke sem dnevno
pošiljal na Štab Zahodna Štajerska. Morda smo/sem ob pošiljanju dnevnih poročil o
aktiviranih silah spregledal kakšnega udeleženca, vendar to vsekakor ni bilo
namenoma.
Vsi ostali člani
OŠ CZ, razen poveljnika, so v času trajanja pandemije redno hodili v svoje službe, saj
so bili tam (v tistem trenutku) bolj potrebni. Zato niso bili preveč obremenjeni z delom
v štabu. Na to moram opozoriti. Sem jih pa dnevno obveščal o vseh poročilih, katere
sem pošiljal na Pokrajinski štab.
ukrepi, aktivirane sile (enote, število pripadnikov po dnevih), odzivnost, organizacija dela
(skupina za podporo, štab), kadrovska problematika, logistična zagotovitev, sodelovanje...
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) / LOGISTIKA –

Prvo zaščitno opremo sem v Celju prevzel v nedeljo, 15. marca 2020. Od tega sem
naslednji dan največ dal v zdravstveni dom in PGD (v občini imamo tri PGD). 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. Vse te zaščitne opreme
(mask) vsekakor ni bilo dovolj za vse potrebe, ki so se pojavile v naši občini. Za zaščitno
opremo so nas prosili posamezniki, dobrodelne organizacije (RK in Karitas), firme,
društva ipd. Zato smo šli še v lastno nabavo in to zaščitne maske. Pojavili so se tudi
donatorji, od katerih so nam eni podarili maske, drugi rokavice, tretji razkužilo, četrti
material za izdelavo mask itd. Vse, kar smo dobili, smo dobro uporabili.
Z županom smo se
nato dogovorili, da bomo v vsa gospodinjstva v občini razdelili sete treh zaščitnih mask.
Ene prostovoljke so začele z izdelavo mask, druge prostovoljke pa so maske pakirale
v zaščitne vrečke. Poštarji pošte Polzela pa so potem v petek, 10. aprila 2020 maske
razdelili v vsa gospodinjstva. Razdelili smo preko 2100 kompletov mask.
Prevzeli smo še OVO za šole in vrtce, in
sicer dvakrat po 2200 kirurških zaščitnih mask. OVO je v šolo dostavil poveljnik OŠ CZ,
za kar ima tudi podpisane izdajnice.
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP – V času trajanja
pandemije smo imeli v naši občini za blizu 12.000,00 EUR stroškov brez DDV - ja,
katere smo posredovali za morebitno povrnitev s strani ESS. Tabela stroškov je v
prilogi Končnega poročila.
6. za izračun naj vam bodo v pomoč smernice, ki ste jih prejeli za evidentiranje stroškov in
povračila iz Evropskega solidarnostnega sklada (v priponki)

7. OBVEŠČANJE JAVNOSTI – Za obveščanje občank in občanov v naši občini smo

uporabili spletno stran Občine, spletno stran Društva upokojencev in tiskano gradivo.
To je bilo za tiste, ki niso vešči računalnikov. Pisno obvestilo, z vsemi potrebnimi
informacijami, smo skupaj sestavili Občina, OŠ CZ in KORK Polzela. Prav prostovoljci
slednjih so potem obvestilo raznosili med ljudi. Obvestilo smo dali tudi na oglasne
deske. Ker pa imamo občinsko mesečno glasilo Polzelan, smo vse potrebne
informacije podali tudi v to glasilo. Od samega začetka razglasitve pandemije, smo na
spletni strani Občine objavljali dežurno telefonsko številko OŠ , kamor so lahko poklicali
vsi, ki so karkoli potrebovali. Od zaščitne opreme, do morebitnih potreb po nakupih
živil, nakupih zdravil, plačevanja položnic itd.. Klice je sprejemal kar sam poveljnik OŠ
CZ. V občinskem glasilu Polzelan je poveljnik napisal tudi »uvodnik«, kjer je na kratko
informiral vse bralke in bralce, kaj so člani Občinskega štaba CZ v tem času delali.
Poveljnik je dal izjavo za javnost še v mesečnem glasilu Utrip, katerega dobijo vsa
gospodinjstva v treh občinah Spodnje Savinjske doline.
način(i), sodelovanje z mediji (kratek opis)...
8. RAZNO – Upam, da smo se v tem času kaj naučili. Mislim predvsem na zaloge zaščitne

opreme oz. nabava le – te. Nerazumljivo mi je, da smo »podarili« Kitajcem preko milijon
mask, če smo jih v skladišču imeli le toliko. Dober strokovnjak bi to naredil čisto
drugače. Mnogi so se v tej situaciji pokazali kot »nezreli« za opravljanje teh nalog, za
katere so bili postavljeni. Še dobro, da se je tako izteklo, kot se je.
Žal pa moram
»pritisniti« črno piko, ali veliki MINUS, če seveda smem, na NIJZ. Gre za njihov odziv,
njihovo hitrost dajanje odgovora na eno vprašanje, ki jim ga pošlje »eden« od Občinskih
štabov CZ. Žalostno.
9. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
izboljšanje koncepta ZRP: po posameznih fazah (priprave, odziv, ukrepanje), pomanjkljivosti,
dobre rešitve/prakse, izboljšave...
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