OBČINA VOJNIK

Keršova ulica 8
3212 VOJNIK
tel.: 03 780 06 40; 041 677 686
e-pošta: obcina@vojnik.si, vojnik.cz@gmail.com
internet: http://www.vojnik.si

Datum: 6. 1. 2021
Številka: 842 – 0002/2020 – 269
SKLEPI 12. SESTANKA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
z dne, 6. 1. 2021, ob 16.00 preko video konference
Prisotni: Arnold Ledl – poveljnik CZ, Tomaž Pekovšek, Branko Petre – župan, Lidija
Eler Jazbinšek, Dušan Horvat in Mojca Skale
Opravičeno odsotna: Ivan Jezernik in Boštjan Švab
Tehnično podporo video konferenci je zagotavljal Urban Podergajs.
SKLEPI IN INFORMACIJE:
1.) Situacija v občini Vojnik se je spet malo poslabšala.
Datum
5. 1. 2021
29. 12. 2020
22. 12. 2020
15. 12. 2020
8. 12. 2020
1. 12. 2020
24. 11. 2020

Št. okuženih/
100 tisoč preb.
1134
1078
1482
1684
1639
1920
1560

Novo
okuženi
15
12
18
23
8
26
24

Aktivno
okuženi
101
96
132
147
146
171
139

Število
vseh
753
698
651
602
518
454
372

%
8,5
7,8
7,3
6,8
5,8
5,1
4,2

2.) V SeneCuri Domu starejših občanov Vojnik ni več okuženih varovancev, so pa
okuženi trije zaposleni. Vrtec Mavrica Vojnik: 3 zaposleni so okuženi doma v
izolaciji (15) (15) (5). V občinski upravi polovica zaposlenih dela na domu, ena
zaposlena je v izolaciji. V PGD na območju občine Vojnik po znanih podatkih ni
okuženih. Vse gasilske enote so pripravljene in usposobljene za delo –
intervencije, ki pa se jih udeleži optimalno število gasilcev.
3.) Situacija na terenu – javnih površinah ter v trgovinah je v skladu z zakonodajo in
navodili NIJZ, problem so prikrita druženja. Več okužb je tudi pri različnih
delodajalcih, ki izvajajo protokol glede visoko rizičnih kontaktov. Ker pa se okužba
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4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

lahko prenaša tudi s kontakti, ki niso opredeljeni kot visoko rizični, civilna zaščita
predlaga, da se večja pozornost v skladu z možnostmi (delo na domu...) nameni
tudi tej skupini rizičnih kontaktov, za katere se predvideva samoizolacija oziroma
zmanjšanje stikov v delovnem in zasebnem okolju, še posebej z ranljivimi
skupinami. Pomembno je, da se vsak posameznik obnaša kot, da bi bil kužen in
OSTANITE DOMA.
Štab CZ Občine Vojnik je dne 16. 12. 2020 pozval predsednike gasilskih društev,
da glede na priporočila NIJZ, GZ Slovenije in zelo slabe epidemiološke situacije
na območju občine Vojnik, odložijo akcijo obiskovanja domov (prinašanje
koledarjev) ter preprečijo osebne stike članov PGD s člani drugih gospodinjstev.
Obiskovanje domov se naj opravi, ko bomo s skupnimi močmi zajezili COVID 19.
Štab CZ Občine Vojnik ugotavlja, da navodila GZS in ŠCZ Občine Vojnik niso bila
upoštevana. Zato bo posredoval poziv na Gasilsko zvezo Vojnik – Dobrna in
predsednikom prostovoljnih gasilskih društev glede nadaljnjega upoštevanja
navodil Štaba CZ Občine Vojnik v skladu s pravili delovanja enot za zaščito in
reševanje.
Občinska uprava je pripravila nabor pomembnih številk za obdobje COVID -a 19,
ki so se objavile na spletni strani Občine Vojnik in tudi v novembrski številki
Ogledala (Klicni center 080 14 04 – tudi za izjeme pri prehodu občinskih meja,
Policija, Občina Vojnik – splošne zadeve ter pomoč prostovoljcev, Lekarna Vojnik,
Zdravstveni dom Vojnik in brezplačna psihosocialna pomoč.)
Poziv občanom, da del dohodnine (po spremembi 1 %) namenijo gasilskim in
drugim društvom v javnem interesu, se v skladu z novo zakonodajo ustrezno
spremeni in objavi na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si. Občani lahko
posredujejo zahtevek, da namenijo društvom v javnem interesu del dohodnine, do
31. 5. 2021.
Na podlagi sklepa Štaba CZ je župan, 30. 12. 2020, preklical Odredbo o
prepovedi uporabe športnih in drugih javnih objektov oziroma površin št. 8420002/2020-101 z dne 16. 10. 2020 ter sprejel Odredbo o prepovedi uporabe
otroških igrišč in igral ter zaprtih športnih površin št. 842-0002/2020-254. Tako je
od 31. 12. 2020 dalje dovoljena uporaba športnih igrišč na prostem. V okolici je
tudi dovolj parkovnih in zelenih površin, ki se lahko uporabljajo v skladu z navodili
NIJZ.
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 75 (19) (54) (56) (35) (45) (18) otrok staršev, ki
nimajo varstva, sami pa morajo obvezno delati (nujne službe). Pričakuje se
odprtje šol. Člani Štaba CZ so obravnavali predlog o odprtju vrtca Mavrica Vojnik
za starše, ki opravljajo nujne službe in imajo ustrezno potrdilo delodajalcev.
Župan bo izdal nov Sklep o delovanju vrtcev v omejenem obsegu, ki se bo začel
uporabljati 11. 1. 2021.
Prostovoljci pomagajo pri triaži – sprejemu v Zdravstveni postaji Vojnik v skladu z
dogovorom. Občanom pomagajo tudi s paketi KORK-i. Prostovoljci opozarjajo
občane na upoštevanje ukrepov NIJZ. V primeru potreb lahko prostovoljci
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uporabijo tudi službeno vozilo SUBARU oziroma v nujnih primerih v dogovoru s
PGD tudi moštveno vozilo gasilcev.
10.) Testiranja s hitrimi testi predvidoma v Vojniku ne bo.
ZD Celje od 4.1.2021 dalje organizira prostovoljno in brezplačno testiranje na
okužbo z novim koronavirusom.v Celju in sicer v hali A na Celjskem
sejmišču.
Testiranje poteka ob delovnikih, po naslednjem urniku:
Četrtek, 7. 1. 2021 od 12:00 do 16:00
Petek, 8. 1. 2021, od 12:00 do 15:00
Ponedeljek, 11. 1. 2021 od 12:00 do 15:00
Torek, 12. 1. 2021 od 13:00 do 15:00
Sreda, 13. 1. 2021 od 13:00 do 15:00
Četrtek, 14. 1. 2021 od 13:00 do 15:00
Petek, 15. 1. 2021 od 12:00 do 15:00
Morebitne spremembe bodo ažurno objavljene na spletnih straneh ZD Celje.
https://www.zd-celje.si/si/novice/3073-prostovoljno-in-brezplacno-testiranje-na-sarscov-2-s-hitrimi-antigenskimi-testi
Občani morajo s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega
zavarovanja. Vse, ki se bodo odločili za hitro testiranje, prosimo, naj v primeru gneče
med čakanjem ohranjajo medsebojno razdaljo in nosijo masko. Vse ostale podatke,
povezane s testiranjem in rezultati testa, bodo občani dobili na mestu testiranja.
Pomembno. Testiranje je namenjeno iskanju morebitnih okuženih med na videz
zdravo populacijo.
Zato tisti, ki imajo kakršne koli, tudi blage znake bolezni, naj na testiranje s hitrimi
testi ne hodijo, ampak se samoizolirajo ter kontaktirajo svojega izbranega osebnega
zdravnika. Le ta jih bo napotil na testiranje z metodo PCR.
11.) Glede cepljenja proti COVID 19 je poveljnik zaprosil za uradne informacije
Regijski Štab CZ. Zainteresirani občani se lahko prijavijo osebnemu zdravniku po
telefonu ali elektronski pošti s podatki ime in priimek, rojstni datum, naslov in
telefonska številka.
Uradna spletna stran za prijavo na cepljenje:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html.
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Več o cepljenju:
https://www.gov.si/novice/2020-12-18-s-cepljenjem-bomo-priceli-takoj-poprejemu-cepiva/
https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-splosno-javnost
https://www.gov.si/novice/2020-12-18-s-cepljenjem-bomo-priceli-takoj-poprejemu-cepiva/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacija-vpovezavi-s-cepljenjem-proti-virusu-SARS-CoV-2-17.-12.-2020.pdf

12.) Bolničarji GZ Vojnik – Dobrna so na razpolago tudi Regijskemu štabu CZ.
13.) V primeru večjih potreb se lahko v psihosocialno pomoč vključi tudi članica iz
GZ Vojnik-Dobrna, ki je za to usposobljena.
14.) Redarji opravljajo nadzor občasno tudi popoldan in ob vikendih, v skladu z
dogovorom v drugih občinah.
15.) Redni sestanki Štaba civilne zaščite so vsako sredo ob 16.00 preko video
konference.

Sestanek se je končal ob 16:40.

Zapisala: Mojca Skale
Poveljnik CZ,
Arnold Ledl

Stran 4 od 4

