OBČINA VOJNIK

Datum: 28. 10. 2020
Številka: 842 – 0002/2020 – 134
SKLEPI 2. SESTANKA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
z dne 28. 10. 2020 ob 16.00 preko video konference

Prisotni: Arnold Ledl – poveljnik CZ, Tomaž Pekovšek, Ivan Jezernik, Lidija Eler
Jazbinšek, Dušan Horvat, Branko Petre – župan, Boštjan Švab in Mojca Skale
Tehnično podporo video konferenci je zagotavljal Urban Podergajs.
SKLEPI IN INFORMACIJE:
1.) Telefonska številka za informacije na Občini Vojnik je 03 78 00 640 od 7.30 –
15.30.
2.) V petek 16. 10. 2020 je župan sprejel Odredbo o prepovedi uporabe športnih in
drugih javnih objektov oziroma površin. Odredba vključuje športna, šolska in
otroška igrišča. Parkovne površine se lahko uporabljajo v skladu z navodili NIJZ.
3.) Župan je izdal 21. 10. 2020 Sklep o protokolu izvajanja pogrebnih storitev v občini
Vojnik in 23. 10. 2020 Sklep o delovanju vrtcev v občini Vojnik v minimalnem
obsegu. V varstvu je 10 otrok staršev, ki nimajo varstva, sami pa obvezno morajo
delati (nujne službe).
4.) Situacija v občini Vojnik je še precej zaskrbljujoča - nad povprečjem v Sloveniji.
Imamo dve žarišči in sicer v SeneCuri Domu starejših občanov Vojnik (zajezili z
rdečo cono) in Psihiatrični bolnišnici Vojnik. V zadnjem dnevu je 14 novo
okuženih, skupaj aktivno okuženih je 96 občanov. V vrtcu Danijelov levček Vojnik
je okužena vzgojiteljica;
5.) Prostovoljci pomagajo pri triaži – sprejemu v Zdravstveni postaji Vojnik od 7.30 –
13.30.
6.) Prejeli smo 15 soglasij za delo prostovoljcev v civilni zaščiti Občine Vojnik;
7.) Izkaznice za nove prostovoljce se naredijo kot spomladi (obešanke okoli vratu);
8.) Naroči se 2000 kom kirurških mask tip IIR in 1000 kom zaščitnih mask
FFP2/KN95 v skladu z EN149:2001 + A:2009;
9.) Ivan Jezernik in Tomaž Pekovšek pridobita ponudbe za ustrezno število
kakovostnih protipoplavnih vreč, ki se bodo razdelile gasilskim društvom Vojnik,
Nova Cerkev in Frankolovo. Ivan Jezernik bo pripravil seznam odjemnih mest in
količino, ki bo na razpolago.
10.) Defibrilator za Gasilsko društvo Frankolovo (Rove) se bo naročil ob koncu leta,
če bodo ostala finančna sredstva;
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11.) Komemoracije ob 1. novembru odpadejo, položitev vencev bo z minimalnim
številom ljudi (manj kot 6).
12.) Predlog omrežnih priključnih točk s prednostjo: poveljnik CZ, namestnik
poveljnika CZ, član OŠCZ za požarno varnost, Občina Vojnik stacionarna in GSM
direktorica OU ter župan.
13.) Redarji naj opravljajo nadzor občasno tudi popoldan in ob vikendih, v skladu z
dogovorom v drugih občinah.
14.) Redni sestanki Štaba civilne zaščite so vsako sredo ob 16.00 preko video
konference.

Sestanek se je končal ob 16:45.

Zapisala: Mojca Skale
Poveljnik CZ,
Arnold Ledl
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