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Zadeva:  Poročilo Štaba Civilne zaščite občine Rogatec  
 
Tudi v tretjem tednu smo se trudili izvajati čim več aktivnosti za preprečevanje širjenja koronavirusa, 
kot tudi za zagotovitev razno razne pomoči občanom občine Rogatec. 
 
Aktivnosti koordinira Štab Civilne zaščite občine Rogatec, od katerega je dnevno aktivnih 9 članov,  
ostale enote pa so v pripravljenosti. 
 
Povzetek: 

- vzpostavljen je delujoč sistem pomoči starejšim in onemoglim, pa tudi vsem ostalim pomoči 
potrebnim, s strani Štaba Civilne zaščite, 

- zagotavlja se kontinuirana dobava zaščitnih sredstev in njeno distribuiranje tistim, ki jo najbolj 
potrebujejo, 

- pojavljajo se potrebe in pobude po zagotavljanju računalniške opreme otrokom, za namen 
nemotenega izobraževanja na daljavo, ki se uspešno rešujejo s pomočjo prostovoljcev in 
donatorjev, 

- sveti krajevnih skupnosti, Rdeči križ Rogatec in Župnijska Karitas Rogatec so v pripravljenosti 
za pomoč na terenu v primeru širitve bolezni, 

- v sklopu koordinirane humanitarne pomoči je zagotovljena tudi eventualno potrebna 
psihološka pomoč na lokalni ravni, 

- javne storitve (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, 
preskrba z energijo, pogrebna služba) zaenkrat potekajo nemoteno, 

- obveščanje javnosti poteka preko uradne spletne strani občine, medijev in družbenih omrežij. 
 
Delovanje: 

- Zagotavljamo logistiko pri dostavi toplih obrokov občanom, ki to storitev potrebujejo (vsak dan 
razen v nedeljo). Oskrbo s toplimi obroki, kot tudi z nakupi živil v trgovini ter prevzemom 
zdravil v lekarni, plačilom položnic ipd. izvajajo posamezni člani Štaba Civilne zaščite ob 
pomoči zaposlenega občinske uprave in prostovoljcev - članov Mladinskega društva Rogatec 
in Rdečega križa Rogatec. Formirane so ustrezne delovne ekipe, ki se glede na potrebe na 
terenu menjujejo. 

- Skrbimo za nabavo zaščitne opreme, tako da je najnujnejša oprema vseskozi na zalogi. 
- Strokovni del ekipe je poskrbel za nujno potrebno zaščito občanov in dejavnih udeležencev v 

gospodarski dejavnosti v občini Rogatec. 
- Predstavnikom večstanovanjskih objektov v občini smo v preteklem tednu razdelili razkužila 

za roke, medtem ko so jim upravniki stavb v tem tednu dostavili še razkužila za razkuževanje 
opreme. Objavili smo tudi praktične napotke za razkuževanje večstanovanjskih stavb. 

- Poteka koordinacija glede izvedbe zagotavljanja računalniške opreme otrokom, za namen 
izobraževanja na daljavo, ki se uspešno rešujejo s pomočjo prostovoljcev in donatorjev. 

- Za starejše in osamljene smo naročili brezplačne knjige Slovenske matice. 
- Nadziramo izvajanje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 

mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, še posebej 
odredbo glede nošenja mask oziroma druge zaščite ustnega in nosnega predela v zaprtih 
javnih prostorih – kršitev do danes ni bilo ugotovljenih.  

- Trgovcem so bili izročeni plakati z zahtevami glede obvezne zaščitne opreme za vstop, ki smo 
jih namestili na vidno mesto pri vhodih v objekte. 

- Namestili smo obvestilo pri vhodu v banko, ki je zaprta, o možnostih dviga gotovine in 
plačevanja položnic, ponujena je tudi pomoč s strani Štaba glede izvedbe plačila položnic in 
dviga gotovine. 

- V izjemnih primerih je zagotovljena tudi logistična pomoč za ureditev nujnih bančnih storitev, ki 
trenutno niso na voljo v občini Rogatec. 



- Dnevno smo v koordinaciji z Regijskim štabom za civilno zaščito za Zahodno Štajersko in 
strokovnim sodelavcem Skupnega organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno 
varnost, Šket Miho. 

- Evidentiramo posameznike, ki so pripravljeni nuditi pomoč. 
 
Občane znova pozivamo k striktnemu spoštovanju vseh omejitev, odredb in navodil ter, da nas 
v primeru potreb po kakršnekoli pomoči pokličete na tel. št. 040 311 166 (Milan Galun, poveljnik 
Civilne zaščite) in tel. št. 040 374 047 (Vili Bukšek, namestnik poveljnika Civilne zaščite) ali 
pišete na el. naslov: cz@rogatec.si 
 
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so v teh tednih že priskočili na 
pomoč, vsem ostalim ponudnikom pomoči in storitev ter donatorjem zaščitne in računalniške 
opreme.   
 
 

 
Milan Galun, l.r. 
poveljnik Civilne zaščite občine Rogatec 

 
 
 

 


