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Na podlagi 84. člena ter v zvezi s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS- H, 97/10 
in 21/18-ZNOrg), dne 11.3.2020 razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 
razglašene epidemije COVID-19 v republiki Sloveniji, ustnega zaprosila ministra za zdravje 
ter predloga poveljnika CZ občine Hoče-Slivnica z dne 12.3.2020 izdajam

SKLEP

o aktiviranju sil in sredstev za zaščito in reševanja občine Hoče-Slivnica

1.

Zaradi razglašene pandemije COVID-19 in nezadržnega širjenja koronavirusa, ki ogroža 
zdravje in življenja ljudi ter druge posledice, zaradi možnosti, da v zelo kratkem času 
zajame še večje število ljudi, ter glede na ukrepe Vlade RS in Regijskega štaba CZ za 
vzhodno štajersko, se dne 12.3.2020 ob 12.00 uri aktivira štab za civilno zaščito občine 
Hoče-Slivnica , kajti potrebno je poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb 
uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč občine Hoče-Slivnica

2.

Štab civilne zaščite občine Hoče-Slivnica bo skladno z navodili in v skladu s strokovnimi 
napotki pristojnih strokovnih in resorskih organov, aktiviral sile in sredstva zaščite in 
reševanja:

- župan, dr. Marko Soršak
- podporna služba, Domen Repa
- strokovni sodelavec ZiR, Drago Slanič

3.

Obveščanje javnosti poteka preko strokovnih služb Občinske uprave občine Hoče-Slivnica

http://www.hoce-slivnica.si
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4.

Štab za civilno zaščito zagotovi potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo 
zagotavljali ustrezno operativno reagiranje glede na razvoj razmer na območju Občine 
Hoče-Slivnica in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči.

5.

Operativno vodenje izvajanja ukrepov izvirajočih iz občinskega načrta zaščite in reševanja 
občine Hoče-Slivnica ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
nemudoma začne izvajati Občinski štab Civilne zaščite občine Hoče-Slivnica.
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