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                 OBČINA LENART     
 Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR. 
 Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52 
 
 
 
 
 
Številka: 846-1/2020 
Datum:   18.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO  
CIVILNE ZAŠČITE OBČINE LENART 

V ZVEZI Z UKREPI COVID-19 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:            Župan Občine Lenart 
 
GRADIVO PRIPRAVIL : Štab civilne zaščite Občine Lenart  
 
NOSILEC:                          Štab civilne zaščite Občine Lenart 
                
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017), se je 
Občinski svet Občine Lenart na 9. redni seji, dne 28. 05. 2020, seznanil s Poročilom Civilne 
zaščite Občine Lenart, v zvezi z ukrepi COVID -19, kot je predloženo.  
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10.03.2020 do 30.03.2020 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se ne širi (razvidno iz spletne 
strani NIJZ) pojavljajo se kršitve predvsem na parkovnih in zunanjih športnih površinah, kljub 
opozorilom (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
Občina Lenart dosledno upošteva navodila in priporočila vezana na nevarnost širjenja nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
10.3.2020  

¾ smo na območju Občine Lenart s posebno Odredbo župana odpovedali vse prireditve 
¾ smo s posebno Odredbo župana zaprli športno dvorano Lenart, Športno dvorano Voličina za vse 

namene razen za izvajanje šolskih programov, prav tako smo zaprli vse stavbe namenjene kulturi 
 
12.3.2020  

¾ smo s posebno Odredbo župana zaprli Knjižnico Lenart 
 

¾ 13.3.2020 
¾ Izdan sklep župana o aktiviranju članov štaba CZ Občine Lenart na osnovi sklepa o aktiviranju 

državnega načrta ZIR. 
¾ vzpostavljene kontaktne številke za javljenja pomoči potrebnih, kontaktirala nas je ena oseba, 

kontaktirali so nas tudi prostovoljci  
¾ vzpostavljeno nujno varstvo po navodilih Vlade RS (v Rdečem vrtcu) 

 
15.3.2020  

¾ smo s posebno Odredbo župana ukinili uradne ure v prostorih Občinske stavbe, delavci napoteni 
na delo od doma, razen podporne ekipe štabu civilne zaščite 

¾ smo z odredbo župana zaprli za vse namene vse prostore v občinski lasti, 
¾ smo z odredbo župana zaprli vse lokale razen tistih nujnih za življenjsko preskrbo občanov 
¾ smo z odredbo župana zaprli vsa igrišča, zunanja igrala ipd (obvestila nameščena na vstopnih 

točkah k objektom 
 
16.3.2020  

¾ vzpostavljeno nujno varstvo otrok po novih navodilih, kontaktni podatki objavljeni na spletu in fcb 
¾ udeležba na sestanku na URSZ 
¾ spremljanje upoštevanje odredb in dodatna opozorila za prepoved uporabe tržnice,… nameščena 

dodatna obvestila 
 
16.3.2020  

¾ ob 15:26 popoldanskih urah smo prejeli klic (občan – Simonič) iz Stražov, da je v Trgovini 
Hauptman prišlo do kršitev odredb – večja gneča ljudi v trgovini in na cesti, naj bi obratovala kljub 
Odredbam (trgovini z gradbenim materialom), odstopili v reševanje PP Lenart oziroma 
zdravstvenemu inšpektoratu, 
 
17.3.2020  

¾ prejeli smo poziv enega občana za dostavo prehrano na dom s strani CSD, zadeva je urejena, 
hrana dostavljena že danes. 

¾ uredil se je sistem dostave enega toplega obroka na dom za vse potrebne,  
¾ štab je ponovno vzpostavil kontakt z vsemi večjimi zdravstvenimi in socialnovarstveni zavodi, ki 

so podali poročilo o dogajanju, predvsem apelirajo na pomanjkanje zaščitne opreme, 
¾ opravljen razgovor z regijskim vodjem OI RK pripravlja se ekipa mlajših prostovoljcev, 
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¾ opravljen razgovor s področnim Karitasom dogovorjen sistem vzajemne pomoči v materialnih 

dobrinah in prostovoljnem delu – mlajši prostovoljci, 
¾ kontaktirali vse zavode in podjetja po pozivu potreb zaščitne opreme ter podali poročilo o 

potrebah 
¾ prejeli več klicev potreb za zaščitna sredstva in razkužila od pravnih oseb, tam zaposlenih, tudi 

od zaposlenih v javnih službah (ravnanje z odpadki,…), odgovor štaba, a sredstev trenutno 
nimamo, prioritetno jih bomo razdelili ranljivim skupinam, ko jih prejmemo, 

¾ prejeli apel trgovin za pomoč pri razvrščanju strank, stranke ne upoštevajo navodil, podali 
odgovor po koordinaciji z RI CZ, da civilna zaščita v tem trenutku ne more prevzeti teh nalog, ter 
podali navodila kako naj uredijo stanje sami po vzoru konkurenčnih podjetij, 

¾ prejeli klice delavcev o ukrepih v podjetjih, kjer ni zaščitnih sredstev, delavci pa večjih skupinah 
delajo v proizvodnih obratih, tudi po 150 v enem prostoru (TBP d.o.o., ipd), delavcev je bilo 
podano obvestilo da se naj obrnejo na zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo, 

¾ podali apel za dobavo zaščitnih sredstev, kontaktirali tudi z lokalnim Poslancem DZ RS za poziv 
na Vladni strani za dobavo zaščitnih sredstev za najakutnejše primere v občini (zdravstveni 
zavodi – ranljivi) ter dogovorili nadaljnjo koordiniranje skupnega dela, 

¾ prejeli poziv ZD Lenart za dostavo kontejnerja za preventivni sprejem otrok in ločitev le teh od 
možnosti stika z ostalimi pacienti, zahtevo smo navodilih  RI CZ odstopili v reševanje na 
Ministrstvo za zdravje, na naslov mirko.stopar@gov.si, 

¾ v javnost podana nadaljnja dodatna navodila in apel občanov naj ostanejo doma, naj ne 
uporabljajo športne in ostale infrastrukture, 

¾ vzpostavljena koordinacija z lokalnim CSD glede usklajevanja potreb občanov, 
¾ prejeli informacijo, da bo prva pošiljka zaščitne opreme dostavljena v sredo 18.3.2020 

 
18.3.2020  

¾ prejeli poziv za dostavo hrane na dom v Zavrh, po preverjanju gre za osebe, ki imajo sorodnike, 
so mobilne – podali smo dogovor da se dostava hrane na dom organizira zgolj v izjemnih 
primerih, ko si res na nobeden drug način ne morejo zagotoviti preskrbe 

¾ dodano obveščamo občane, da naj upoštevajo navodila, pripravili tudi posebna sporočila na fcb 
profilih, izvedene kontrole s strani redarstva 

¾ prejeli poziv številnih podjetij za dostavo zaščitnih mask, Komunala Slovenske gorice d.o.o., 
Trgovina Hauptman Selce, AGJ d.o.o.,… - podali smo pojasnilo, da zaščitne opreme nimamo, ko 
jo prejemu jo bomo razdeljevali po prioritetah najprej socialnovarstveni zavodi, dom starejših,  
ranljivim skupinam in delovnim mestom ki so najbolj izpostavljena 

¾ prejeli poziv za dostavo opreme v SVZ Hrastovec, podali smo obvestilo da imamo napovedano 
dostavo danes, ko in če jo prejmemo opremo razdelimo po prioritetah in jih obvestimo, 

¾ prejeli prvo pošiljko opreme, ki smo jo glede na navodilo RI CZ da Zdravstveni dom Lenart 
prejeme opremo po preko Ministrstva za zdravje razdelili po prioritetah in sicer Domu Lenart in 
SVZ Hrastovec, potrdilo o prevzemu v priponki, 
 
 
19.3.2020  

¾ prejeli poziv podjetja TBP iz Lenarta za dostavo zaščitnih mask in ponudbo, da so pripravljeni 
izdelovati zaščitne maske (kontakt prokurista Roka Zlodej 051 659031 posredovan županu). 

¾ prejeli poziv (kontakt Simona Balan 051 376074) Doma Danice Vogrinec Maribor, za dostavo 
1500 kom kirurških mask, 12000 ml razkužila, 1500 kom zaščite za čevlje, kar bi zadostovalo za 
1 mesec. 

¾ realizirali prošnjo, ki so jo dne 18.3.2020 posredovali ORK Voličina (ga. Ivica Šilec) za prevoz 
enega toplega obroka starejši občanki Marjeti Simonič na naslov Straže, tako, da bo ORK 
Voličina organiziral prevoz hrane na dom iz Doma Sv Lenart, po predhodnem dogovoru z njimi. 
(tega dne tudi klical sin Vlado in zagotovil, da bo za mamo Marjeto poskrbljeno).   
 
20.3.2020  

¾ skladno s pozivom smo podali dnevne potrebe za MTS na RI CZ 
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¾ prejeli pobudo za sodelovanje pri varstvu otrok s strani Društva študentov medicinske fakultete, 

podali odgovor 
¾ prejeli prošnjo za potrebo po prehrani na domu za zakonca Pihler iz Zavrha in starejšo gospo 

Slatinek iz Nadbišca. Zadevo uredili preko OI RK Voličina (go. Šilec), za dobavo hrane v Domu 
Sv Lenarta.  

¾ podali naročilo zaščitnih mask 
¾ prejeli poziv za dostavo zaščitnih mask za izvajalce osebne asistence (uporabnice Alojzije 

Petovar iz Lenarta), 
¾ prejeli obvestilo od CSD MARIBOR ENOTA LENART, da obvestimo občane, da nudijo 

UPORABNIKOM PSIHOSOCIALNO POMOČ, NA TEL. ŠT. 02/7200-300 V POSLOVNEM ČASU 
CENTRA KJER BO NA VOLJO OSEBA ZA POGOVOR, PREDVSEM V POVEZAVI ZARADI 
UKREPOV Z EPIDEMIJO KORONAVIRUSA IN BI POTREBOVALI POGOVOR. Lahko tudi na 
elektronsko pošto: gpcsd.lenar@gov.si V ČASU OD PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK OD 8-
15. URE, SREDA OD 8-17. URE in  PETEK OD 8-13 URE 

¾ prejeli poziv za dostavo zaščitnih mask s strani zaposlenih MRC Supermarket Lenart (051 
289491), 

¾ komandir PP Lenart vzpostavil kontakt s ŠCZ glede sodelovanja pri izvajanju nove vladne uredbe 
(zadrževanje oseb na javnih površinah) 

¾ prejeli poziv za dostavo zaščitnih mask s strani GZ Lenart (za 3 x PGD). 
 
21.3. – 22.3.2020  

¾ ni bilo zaznanih večjih posebnosti 
 
23.3.2020  

¾ v lastni režiji Občina nabavila 46 kom zaščitnih mask (pralne/večkratno uporabo) in jih razdelili 
GZ Lenart za pripadnike PGD Lenart (20 kom), PGD Voličina (13 kom) in PGD Selce (13 kom) za 
primer nujne potrebe, dokler se ne nabavijo za njih določene kirurške maske tipa IIR. 

¾ Občina v lastni režiji aktivno išče možnosti pri posameznih ponudnikih nabaviti še večje število 
zaščitnih mask za tiste zaposlene, ki jih tudi nujno potrebujejo. 
 
24.3.2020  

¾ v lastni režiji Občina nabavila 1000 kom zaščitnih mask (iz blaga) in jih razdelila podjetjem, kot so 
(KZ Lenart – 100 kom, KSG Lenart- 100 kom, Klemental d.o.o.-100 kom, Papir Servis d.o.o. – 
200 kom, AGJ d.o.o. -50 kom, Dom DV MB, pomoč na domu – 200 kom, Trgovina Hauptman 
Selce – 50 kom, RO OL – 100 kom).   

¾ Občini Lenart podjetje Geder d.o.o., doniralo 4 kom baterijskih škropilnic za primer potrebe 
razkuževanja javnih površin. 
 
 
25.3.2020 

¾ v lastni režiji Občina nabavila 1000 kom zaščitnih mask (iz blaga) in jih razdelila službam po 
seznamu.     

¾ prejeli smo ponovni poziv SVZ Hrastovec in ZD Lenart po nujni dobavi zaščitne opreme, podali 
odgovor, da se naj obrnejo s potrebami na pristojno ministrstvo. 

¾ Občina pripravlja in bo izdelala pisni letak oziroma obvestilo z vsemi aktualnimi navodili in 
obvestili glede COVID-19 in ga poslala na vsa gospodinjstva na območju občine Lenart. 

¾ Na Občino oz. Štab CZ prejeli ponudbo po prostovoljni pomoči glede varstva otrok, tistih staršev, 
ki delajo v zdravstvu ali pa s pomočjo starejšim v samoizolaciji ali starejšim pomoči potrebnim za 
zagotavljanje živil in zdravil. In sicer: Renata Čuček iz Lenarta, kontakt: 041567824 in  Veronika 
Gorišek iz Benedikta veronika.gorisek3@almamater.si 
 
26.3.2020  

¾ Občina oblikovala vsebine za letak  in napotke za vsa gospodinjstva z vsemi ključnimi 
informacijami iz lokalnega okolja glede preprečitve okužbe. 

¾ razdelili maske (iz blaga): verske skupnosti v občini, podjetje Klasmetal d.o.o., Voličina. 

https://posta.lenart.si/owa/redir.aspx?C=d6b7a9cc121e4efe95d2d5759cfd09bb&URL=mailto:gpcsd.lenar@gov.si
mailto:veronika.gorisek3@almamater.si
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¾ prejeli prijave za prostovoljno delo. 
¾ prejeli poziv ZD Lenart  za dobavo zaščitne opreme. 
¾ posredovali podatke za Ministrstvo za delo in socialne zadeve (info sprejetih ukrepov) 
¾ prejeli poziv za odpis celotnega NUSZ od GZS… 
¾ po telefonu prejeli prošnjo hčerke Klajderič Matilde (041 517001) glede možnosti ureditve 

prevoza kosila za mamo, ki živi sama na naslovu Zavrh 36/a. Po dogovoru z direktorjem Doma 
Sv Lenart, hčerki posredovali kontakt. 

¾ Po mailu prejeli obvestilo CSD MB – Enota Lenart s prošnjo Jožeta Rajha (041 206272) za 
prevoz živil iz trgovine na naslov Sp Voličina 13/f. Za prevoz živil iz trgovine obvestili go. Ivico 
Šilec in bo urejeno s strani OI RK Voličina.  
 
27.3.2020  

¾ Na Občino/ŠCZ prejeli ponudbo po prostovoljni pomoči starejšim za zagotavljanje živil in zdravil. 
In sicer: Elizabeta Homer iz Zg Voličine, kontakt: 031 793 102. 

¾ prejeli poziv/ prošnjo (glede na možnosti) za dostavo zaščitnih mask s strani PP Lenart. 
¾ Prejeli poziv/prošnjo (glede na možnosti) za dostavo zaščitnih mask s strani  zasebnih otroških 

ambulant v ZD Lenart, Matjaž Homšak-moj pediater 040 269009. 
¾ prejeli drugo pošiljko opreme, ki smo jo glede na prejete usmeritve razdelili po prioritetah. 

(arhiviran seznam). 
 
28.3.2020 

¾ ni zaznanih posebnosti. 
 
29.3.2020 

¾ prejeli tretjo pošiljko opreme (maske-rokavice), ki je bila na podlagi priporočil ŠCZ VŠ namenjena 
pogrebni službi na območju občine Lenart. (arhiviran seznam). 
 
 
30.3.2020 

¾ Po posvetu v štabu smo glede na dejstvo ,da se pričakuje jutri (prejem pokojnin) večja frekvenca 
občanov na pošti, trgovskih objektih ipd. pozvali da se opravijo poostrene kontrole s strani PP 
Lenart, Medobčinskega redarstva in inšpektorata, po potrebi bomo nadzor opravili še z ekipo CZ.  

¾ Prejeli smo donacijo 220 kirurških mask iz družbe TBP d.d., ki smo jih razdelili vnaprej po 
prioritetah, službah, ki nujno opravljajo delo v tem času. 

¾ Štab CZ je sprejel stališče, da se dodatno zaščitijo z opozorilnimi trakovi in oziroma fizično 
prepreko, vse klopi, igrala, zunanji fitnes, ipd. na javnih površinah, da se tako opozarja in 
onemogoči uporaba. 

¾ Prostori Občine Lenart se odslej dnevno razkužujejo, vsi skupni prostori in sanitarije, pripravila se 
je evidenca za vpis datuma in časa opravljanja razkuževanja, izvajalec čistilni servis PROPOINT 
d.o.o. 

¾ Preverili smo izvajanje ukrepov ter dodatno preučili primere razkuževanja javnih površin, štab CZ 
še naprej sledi vsem navodilom in priporočilom NIJZ in se pohodnih in drugih talnih površin ne 
razkužuje, se pa uvede dnevno razkuževanje vseh oprijemal držal na javnih površinah (uporaba 
klopi, igral ipd. je prepovedana in se bodo razkužila pred ponovnim odprtjem). 

¾ Pri pregledu aktivnosti in delovanja smo ukrepe in ravnanja predstavili in uskladili z direktorjem 
Zdravstvenega doma Lenarta. 

¾ Preverili smo pripravljenost doma starejših občanov -  Doma Lenart d.o.o. na morebiten vnos 
okužbe, skupaj tako CZ kot ZD Lenart in Dom starejših so enotnega mnenja, da se morebitno 
okuženega varovanca/-ko takoj premesti na lokacijo ter določi ekipo, ki za njega poskrbi na 
lokaciji novega Doma Sv. Agate. Vse navedeno je Dom Lenart že izvedel ter pripravil načrt za 
takšen primer. Prostor je prav tako pripravljen in primeren. 

¾ Preverili smo pripravljenost SVZ Hrastovec na morebiten vnos okužbe, tudi SVZ Hrastovec je 
pripravljen na način, da ima pripravljen prazen popolnoma ločen oddelek, kamor se lahko 
okužena oseba premesti. Prav tako imajo poskrbljeno za bivanje zaposlenih, ki bodo skrbeli za 
morebitne okužene na sami  lokaciji zavoda, omogočena je tudi samoizolacija. 
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¾ Občina je pristopila k nabavi dodatne količine zaščitnih mask – za večkratno uporabo 1000 kom. 

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
Dnevno smo v kontaktu z direktorjem Zdravstvenega Doma Lenart, direktorji socialno varstvenih 
zavodov, poslancem DZ RS in ravnatelji obeh javnih vzgojno varstvenih zavodov. 
 
4. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinski prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija z 
zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
5. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Po potrebi bo štab vključeval posameznike in društva. 
Vključeni OI RK in Karitas, prostovoljci in hrana, Dom Lenart, dostava toplih obrokov na dom,  
 
6. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilu NIJZ  dva okužena, preventivni ukrepi so bili sprejeti pravočasno, o širitvi okužbi ni 
podatkov, ukrepi so bili sprejeti tudi že na podlagi priporočil in prej kot na vladnem nivoju.  
Prejeli izjemne potrebe po zaščitnih sredstvih s strani zdravstvenih in socialnih zavodov, kar kaže na 
stisko pri njih. Po pozivu naj posredujejo dnevne količine so odgovorili vsi, da njim dnevna količina ne 
zagotavlja varnega delovanja, saj so z zalogami pri koncu, ne predstavljajo si ukrepov v primeru da se 
okužba pojavi v katerem od zavodov, saj ne bodo mogli zagotovi varnega dela in varnosti ostalih 
varovancev oziroma zaposlenih. 
 
7. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
Štab se trudi nabaviti zaščitna sredstva.  
Prejeli smo prvo pošiljko zaščitne opreme, ki smo jo razdelili v Dom Lenart in SVZ Hrastovec po 
prioriteti. Priloženo dokazilo o prevzemu. Prejeli drugo pošiljko zaščitne opreme, ki smo jo razdelili na 
podlagi usmeritev po prioriteti. (arhivirana dokazila) Prejeli tretjo pošiljko zaščitne opreme, ki je bila 
namenjena za pogrebno službo na območju občine (arhivirano dokazilo). 
 
IZPOSTAVLJAMO, 
Primanjkuje zaščitne opreme in sredstev javljamo samo najbolj NUJNE KLICE 

¾ Zdravstveni Dom Lenart 
¾ SVZ Hrastovec 
¾ Dom Lenart 
¾ Pogrebno podjetje ALMAJA, dnevno poziva za dostavo zaščitne opreme za zaposlene 
¾ Društvo multiplex skleroza, poziv za dostavo zaščitnih sredstva za nego in delo z oskrbovanci 
¾ Prostovoljna gasilska društva, za morebitne naloge pri obvladovanju nevarnosti 
¾ Dom Danice Vogrinec Maribor – delavke za pomoč na domu UE Lenart, 
¾ Izvajalci osebne asistence (območje občine Lenart) 
¾ Več manjših živilskih prodajaln z živili, za zaščito zaposlenih 
¾ Pošta, bencinski servisi 
¾ PP Lenart 
¾ Komunalna in gradbena podjetja, trgovine s kmetijskim repromaterialom….. 
¾ Podjetje TBP, PREVENT-HALOG Lenart. 

 
8. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Pozivamo in prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo 
zaščitnih MTS. 
 
9. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.  
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31.3.2020 
 
PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
¾ Prejeli povratno informacijo pristojnih služb (PP Lenart, redarstvo), da niso zaznali večjih  

posebnosti pri opravljenem nadzoru kritičnih bančnih, poštnih in trgovskih lokacij glede 
pričakovane večje frekvence občanov (izplačilo pokojnin). 

¾ Razdelili še nekaj mask službam, ki nujno opravljajo delo v tem času (arhiviran seznam).  
¾ V sodelovanju z OI RK Voličina na poziv oziroma prošnjo osebne zdravnice dr. Ljubojevič 

Ksenije, organizirali dostavo zdravil iz Lekarne Lenart na naslov Straže 21, starejši občanki 
Alojziji ROŠKARIČ. 

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem Zdravstvenega Doma Lenart in direktorjem socialno varstvenih 
zavodov. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinski prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija z 
zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
5. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
6. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilih  trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
7. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
Štab izdal vsa zaščitna sredstva, ki so bila donirana ali nabavljena v lastni režiji po aktualnem 
seznamu.  
 
IZPOSTAVLJAMO, 
Da se glede na dejanske in pričakovane razmere dobavi še zaščitnih MTS, ki se bodo lahko po 
seznamu razdelila.  
 
8. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS. 
 
9. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.  
 
01.04.2020 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
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Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
¾ Prejeli klic občana iz Sv. Ane, ki je povedal, da je bil danes med 10 in 11 uro v Supermarketu 

SPAR v Lenartu, kjer hodijo ljudje po trgovini brez zaščitnih mask in rokavic. Opozoril je 
varnostnika pred vhodom le ta pa mu je odgovoril, da kaj on more če ljudje nimajo mask. V 
trgovini je bila tudi neka občanka, ki je precej kašljala in bila smrkava in je kar hodila takšna po 
trgovini brez zaščite. Tudi njo je opozoril, pa se mu je samo nasmejala in rekla, kaj morem če 
sem prehlajena. O opisanem dogodku v trgovini smo obvestili pristojno PP Lenart, ki so nam 
podali povratno informacijo, da jih morajo občani o takšnih pojavih oziroma kršitvah takoj obvestit. 
Opravili bodo nadzor in razgovor z varnostnikom.   

¾ prejeli poziv/prošnjo (glede na možnosti) za dostavo zaščitnih mask s strani bencinskih servisov 
Petrol v Lenartu (041 745099). 

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem Zdravstvenega Doma Lenart in direktorjem socialno varstvenih 
zavodov. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilih  trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
IZPOSTAVLJAMO, 
Da se glede na dejanske in pričakovane razmere dobavi še zaščitnih MTS, ki se bodo lahko po 
seznamu razdelila.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS. 
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.   
 
02.04.2020 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 
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¾ prejeli smo več prošenj starejših občanov in občank, ki bi želeli zaščitne maske in rokavice, saj jih 

ne morejo nikjer kupiti. Razdelili smo še nekaj zadnjih, ki smo jih imeli. V lastni režiji so v teku 
aktivnosti za nabavo mask, ki se bodo lahko razdelile občanom.  

¾ Prejeli smo prošnjo direktorice mag. Andreje Raduha iz SOCIALNO VARSTVENEGA ZAVODA 
HRASTOVEC za pomoč pri zagotovitvi agregata (vsaj 50 kW) v zvezi s pripravami na možnost 
pojava virusa v zavodu. Preverili smo na Upravi RS za zaščito in reševanje Izpostava URSZR 
Maribor, kjer so nam zagotovili, da bi se  lahko ob morebitni potrebi v Zavodu z njihove strani 
zagotovil ustrezni agregat.     

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem Zdravstvenega Doma Lenart in direktorico socialno varstvenega 
zavoda. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilih  trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
 
IZPOSTAVLJAMO, 
Da se glede na dejanske in pričakovane razmere dobavi še zaščitnih MTS, ki se bodo lahko po 
seznamu razdelila.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS. 
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.   
 
03.04.2020 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
¾ Iz trgovine Kea »Kmetič« iz Sp Voličine, smo bili obveščeni, da se je pojavil problem zaradi 

povečane gneče kupcev in neuporabe mask pred vstopom in v sami trgovini. Pozvali smo 
predsednika PGD Voličina, da glede na dejanske možnosti in razpoložljive člane društva 
organizira preventivno fizično prisotnost in pomoč svojim krajanom pri razporejanju in vstopanju v 
trgovino. Aktivnosti se naj izvajajo do vzpostavitve razmer. Razdelili smo jim še nekaj zaščitnih za 
občane in tudi akumulatorsko škropilnico za primer potrebe razkuževanja površin. 
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¾ Prejeli donacijo živil v skupni količini 3t (banane, čebula), ki jo je uredil državni sekretar Franc 

Breznik (poslanec SDS) in smo jih razdelili: Dom Sv Lenart, SVZ Hrastovec in OI RK Lenart in 
Voličina za pomoč potrebnim občanom. 

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilih  trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
 
IZPOSTAVLJAMO, 
Da se glede na dejanske in pričakovane razmere dobavi še zaščitnih MTS, ki se bodo lahko po 
seznamu razdelila.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS. 
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.   
 
06.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Prejeli donacijo dveh PC oziroma stacionarnih računalnikov od podjetja Comtron d.o.o., za 

potrebe učencev OŠ Lenart.  
¾ V soboto dne 04.04. smo prejeli četrto pošiljko opreme (maske,rokavice, razkužila), ki smo jih in 

jih še bomo razdelili službam po izdelanem seznamu (arhiviran seznam).  
¾ Občino Lenart obiskal Janez Cigler Kralj minister za delo, družino, socialne zadeve in se seznanil 

s stanjem na območju občine in opravil razgovor z direktorjem ZD Lenart in direktorjem doma 
starejših občanov, Dom Sv Lenarta.  

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  



 

Uprava RS za zaščito 
in reševanje  

Ura:                                            14:00 

Datum: 10.3. do 15. 5. 2020 

Dogodek: Korona virus COVID - 19 Povzetek dnevnih poročil 
Enota: Štab Civilne zaščite Občine Lenart  

 
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
 
IZPOSTAVLJAMO,  
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
/  
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
07.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
 
¾ Prejeli večje število klicev občanov s prošnjo za maske.  
¾ Na Občini pripravili maske, ki smo jih nabavili v lastni režiji (pralne z navodilom), za vsa 

gospodinjstva na območju občine. Maske bodo v prihodnjih dveh dneh v nabiralnike hiš in 
stanovanj razdelili člani svetov krajevnih skupnosti Lenart in Voličina, vsak na svojem volilnem 
območju. 

  
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
  
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
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Po poročilih trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
 
 
08.04.2020 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 

 
¾ Predali skupno 3526 mask članom svetov KS Lenart in Voličina, da jih bodo razdelili po 

gospodinjstvih. Vsem, ki bodo delili maske smo tudi posredovali navodila oziroma priporočila pred 
širjenjem okužbe.  

¾ Predali ravnatelju OŠ Lenart dva PC za potrebe učencev, ki sta bila donirana s strani Comtron 
d.o.o.. 

 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilih  trije okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
 
IZPOSTAVLJAMO, 
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS. 
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
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/ 
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma.   
 
09.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
  
¾ Nadaljevali smo z razdeljevanjem mask po gospodinjstvih.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih štirje okuženi, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
Prosimo da se nadaljujejo aktivnosti dobave zaščitnih sredstev na podlagi vloge za izdajo zaščitnih 
MTS.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
/  
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
10.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Prejeli poziv/prošnjo (glede na možnosti) za dostavo zaščitnih mask in plaščev s strani zasebnih 

otroških ambulant v ZD Lenart, Matjaž Homšak-moj pediater 040 269009.  
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¾ Tekom dneva razdelili še zadnje maske po gospodinjstvih.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu. 
  
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih pet okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
Do sedaj smo v lastni režiji nabavili že dobrih 8000 mask in jih razdelili občanom po gospodinjstvih, 
podjetjem, ki so delovala in od začetka še službam po seznamu. Po štirih dobavah opreme s strani 
URS ZR smo razdelili opremo službam po seznamu na podlagi priporočil.  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS za službe po seznamu/priporočilu, zadostuje potrebam. 
  
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
11.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
 
¾ ni beleženih posebnosti 
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
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Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih pet okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS za službe po seznamu/priporočilu, zadostuje potrebam  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
12.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ne beležimo večjih posebnosti  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih pet okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO, 
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS za službe po seznamu zadostuje potrebam  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
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13.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ne beležimo večjih posebnosti  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom po seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS za službe po seznamu zadostuje potrebam  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
14.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih še prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
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Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO, 
  
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS za službe po seznamu zadostuje potrebam.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
15.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾  Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾  Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
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8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
16.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ne beležimo večjih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
 
17.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ne beležimo večjih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
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V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
18.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Na terenu ni bilo zaznanih posebnosti (dosledno upoštevanje navodil NIJZ).  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
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7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
19.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾  Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
20.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
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Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
21.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Na tržnici Lenart uredili območje za prodajo živil, semena, sadik zelenjave, sadja in rož skladno s 

priporočili in vladnim odlokom. Namestili smo obvestila, razkužila in navodila za prodajalce in 
kupce za strogo upoštevanje vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki 
jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ.  

¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
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5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
22.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom po njihovem seznamu.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo. 
  
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa, spremljati izvajanje ukrepov in z morebitnimi dodatni 
navodili, ukrepi prispevati k temu da bodo ljudje ostali doma. 
 
23.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
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Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
24.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  



 

Uprava RS za zaščito 
in reševanje  

Ura:                                            14:00 

Datum: 10.3. do 15. 5. 2020 

Dogodek: Korona virus COVID - 19 Povzetek dnevnih poročil 
Enota: Štab Civilne zaščite Občine Lenart  

 
Po poročilih šest okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
25.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo 
toplih obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih sedem okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
26.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
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3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih sedem okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
27.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane in vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih sedem okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
28.04.2020 
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 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ Ni bilo zaznanih posebnosti.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilih sedem okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh javnih 
površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
30.04.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, odredbe se izvajajo in jih kontroliramo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz 
spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom za izvajanje 
nadzorov)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Na izpostavi URSZR Maribor (IC Pekre) prevzeli pošiljko opreme (5000 kirurških mask), ki jih 

bomo glede na usmeritve in potrebe razdelili. (arhiviran seznam).  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje o delovanju in ukrepov poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj 
Radio Slovenske gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z zunanjimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
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Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ osem okuženih, preventivni ukrepi in zaščitni ukrepi so bili sprejeti in se na vseh 
javnih površinah izvajajo.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
01.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ni večjih posebnosti.  
 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem 
Doma SV Lenart in direktorico SVZ Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ osem okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
02.05.2020 
 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Ni večjih posebnosti.  
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Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ osem okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
03.05.2020 
 
 
1. PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, okužba se ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno sodelovanje s 
pristojno PP Lenart in redarstvom) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 
¾ Ni večjih posebnosti.  

 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih obrokov 
na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilu NIJZ osem okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa. 
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6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
IZPOSTAVLJAMO, 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.   
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
04.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov smo na tržnici Lenart uredili območje za 

prodajo še za ostale izdelke poleg živil skladno s priporočili oziroma vladnim odlokom. Namestili 
obvestila, razkužila in navodila za prodajalce in kupce za strogo upoštevanje vseh preventivnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ.  

¾ Na javnih površinah na območju mestnega parka dr J Pučnika in na območju ŠRC Polena smo 
namestili obvestila s higienskimi priporočili za uporabo športno rekreativnih površin na prostem in 
na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov.  

¾ Prejeli prošnjo za dobavo zaščitnih mask za potrebe OŠ Lenart in OŠ Voličina. 
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  

 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa. 
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
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Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
05.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Razdelili zaščitne maske OŠ Voličina (arhiviran seznam).  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾  Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.  
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
06.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Na javnih površinah na območju športno rekreacijskih centrov KS Voličina, smo namestili obvestila 

s higienskimi priporočili za uporabo športno rekreativnih površin na prostem in na površinah za 
šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov.  

¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
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Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
  
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
  
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
07.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  
¾ Razdelili zaščitne maske in razkužila OŠ in Vrtec Lenart (arhiviran seznam).  
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
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6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
8. KLJUČNI IZZIVI  
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
08.05.2020 
 
PREGLED SITUACIJE 
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom) 
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI 
¾ Razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat. 
¾ Drugih posebnosti nismo beležili.  

 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj. 
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec. 
 
3. KOORDINACIJA 
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail) 
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije) 
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART 
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa. 
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…) 
IZPOSTAVLJAMO, 
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI 
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu.   
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
10.05.2020 
 
 1. PREGLED SITUACIJE  
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Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ) (vzpostavljeno 
sodelovanje s pristojno PP Lenart in redarstvom)  
 
2. POROČILO / POVZETEK IZVEDENIH AKTIVNOSTI  

¾ posebnosti nismo beležili.  
 
Obveščanje poteka preko spletnih strani, fcb profila, in lokalnih radijskih postaj Radio Slovenske 
gorice, Radio Maribor in radio Tednik Ptuj.  
V kontaktu smo bili z direktorjem ZD Lenart, direktorjem Doma SV Lenart in direktorico SVZ 
Hrastovec.  
 
3. KOORDINACIJA  
Štab deluje v Občinskih prostorih, podpira ga Občinska uprava - del ki aktivno deluje, vsa koordinacija 
z ostalimi člani štaba CZ poteka prvenstveno na daljavo (telefon, mail)  
 
4. DELOVANJE ENOT NA OBČINSKI RAVNI (CZ, društva, druge nevladne organizacije)  
Vključeni OI RK Voličina in Lenart za dostavo zdravil in hrane - vključen Dom Lenart, za dostavo toplih 
obrokov na dom.  
 
5. RAZMERE V OBČINI LENART  
Po poročilu NIJZ devet okuženih, začelo se je postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev 
širjenja virusa.  
 
6. LOGISTIKA (izdana sredstva, potrebe,…)  
IZPOSTAVLJAMO,  
 
7. PLAN / POTREBE ZA JUTRI  
Trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu. 
 
8. KLJUČNI IZZIVI 
Vzdrževati nivo preprečitve širjenja virusa in spremljati izvajanje postopnega sproščanja sistemskih 
ukrepov za zamejitev širjenja virusa z morebitnimi dodatnimi navodili in priporočili za varno izvajanje 
posameznih dejavnosti. 
 
11.05. do 15.05. 2020 
 
 1. Ocena stanja:  
Situacija pod kontrolo, okužba se bistveno ne širi (razvidno iz spletne strani NIJZ),  
po poročilu NIJZ devet okuženih.  
 
- število otrok vključenih v varstvo: /  
- oskrba ogroženih: izvajal RK Voličina in RK Lenart (dostava zdravil in hrane)  
- zagotavljanje toplih obrokov: nekaj primerov še izvaja Dom Sv Lenart. 
  
2. Število vključenih v aktivnosti:  
- povprečno dnevno 7  
 
3. Ukrepi v izvajanju:  

¾ na izpostavi URSZR Maribor (IC Pekre) prevzeli pošiljko opreme za potrebe CZ in za potrebe 
OŠ. Maske razdelili po seznamu OŠ Lenart + Vrtec in OŠ Voličina + Vrtec. Glede na izkazane 
potrebe OŠ smo jim iz rezerv CZ razdelili tudi nekaj alkoh razkužil (arhiviran seznam).  

¾ razdelili še nekaj mask občanom, ki so jih prišli iskat.  
¾ Na športno rekreativnih objektih in javnih površinah spremljali in načrtovali aktivnosti za 

nadaljevanje postopnega sproščanja sistemskih ukrepov po veljavnih odlokih Vlade RS.  
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4. SPLOŠNO  
- delo z mediji poteka vsakodnevno, koordinira in izjave podaja Župan.  
 
5. Načrtovanje ukrepov:  
- skladno z določili veljavnih odlokov Vlade RS.  
 
6. Ključni izzivi (pobude, vprašanja, težave):  
- trenutno zaščitna MTS zadostujejo potrebam za službe po seznamu CZ.  
- s strani OŠ smo prejeli prošnjo še za dobavo alkoh razkužil in jih bo potrebno dobaviti. 
 
 
 
SPLOŠNO / RAZNO 
Delo z mediji 
Poteka vsakodnevno, koordinira in izjave podaja Župan. 

 
 
 
        Štab CZ Občine Lenart 

 
 
 



Dogodek:  Preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Nabava razkužil, zaščitnih mask za 

obraz, dozirnikov, vrečk za maske…

Občina Lenart

Zap. 

št.

 Namen porabe

(izdan račun)
Znesek 

računa z DDV

Znesek 

računa brez 

DDV

KOLIČINA 

NABAVLJENEGA 

MATERIALA

Datum 

izdaje 

računa

Datum 

plačila 

računa

Prejemnik

(izvajalec)

1. bombažne pralne maske 2.440,00 2.000,00 1.000,00 20/04/2020 11/05/2020 Casper Dušan Prica s.p.
2. maske za obraz - za 1x uporabo 358,20 293,60 1.000,00 23/03/2020 11/05/2020 TRGOVINA KEA d.o.o.
3. plastične vrečke za maske 5,16 4,23 08/04/2020 11/05/2020 Mercator d.d.

4.
nenaslovljene pošiljke za občane 
(informiranje) 424,31 347,79 06/04/2020 04/05/2020 Pošta Slovenije d.o.o.

5. plastične vrečke za maske 15,08 12,36 10/04/2020 11/05/2020 Mercator d.d.
6. troslojne zaščitne maske v- kirurške 2.671,80 2.190,00 3.000,00 10/04/2020 11/05/2020 Stami d.d.

7.
obrazna pokrivala/ air dvoslojna - za 
večkratno uporabo 2.562,00 2.100,00 3.000,00 08/04/2020 07/05/2020 Majda Markuš s.p.

8.
oblikovanje in izdelava promocijskega 
materiala za informiranje občanov 152,50 125,00 31/03/2020 04/05/2020 Kreativna Pika d.o.o.

9.
tisk letakov in zloženk za informiranje 
občanov 890,60 730,00 02/04/2020 11/05/2020

Dekor Haložan, Gorazd 
Haložan s.p.

10.
zaščitne maske - bombažne za 
večkratno uporabo (uvoz Hrvaška) 1.952,00 1.600,00 1.000,00 25/03/2020 25/03/2020 GTP Kramberger d.o.o.

11. EMBALA ZA RAZKUŽILO 23,22 19,04 9,00 03/03/2020 03/03/2020
LEKARNA MARIBOR - 
LENART

12.
RAZKUŽILA IN MILA Z ROKE Z 
DOZIRNIKI IN MONTAŽO 918,61 752,96

9X DOZIRNIKI, 14 X 
MILO, 9 X 
RAZKUŽILO 06/03/2020 05/04/2020 FARMA PROMET D.O.O.

ZA REFUNDACIJO 12.413,48 10.174,98
NEUPRAVIČEN STROŠEK ZA 
REFUNDACIJO 941,83 772,00

S podpisom potrjujem verodostojnost in resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Odgovorna oseba: Žig
župan Občine Lenart

mag. Janez KRAMBERGER dr.vet.med.

(podpis odgovorne osebe)



PRILOGA 2 – OCENA ŠE NASTALIH UPRAVIČENIH IZDATKOV OBČINE v obdobju po 16.5.2020 do 12.7.2020

Dogodek:  Preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Občina: OBČINA LENART, TRG OSVOBODITVE 7, 2230 LENART

Zap. 

št.
Občina

Upravičen strošek

(dopis št. 166-1/2020-627 - 
DGZR, 4. 5. 2020)

 Namen porabe

(izdan račun)

Predviden 

znesek 

naročila z 

DDV

Predviden 

znesek 

naročila brez 

DDV

Predviden 

datum izdaje 

računa

Predviden 

datum plačila 

računa

Prejemnik

(izvajalec)

Št. in datum sklepa 

oz. odredbe

(župana / občinskega sveta / 
poveljnika CZ)

OPOMBA

1. LENART 07 - interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji, zdravila, medicinski pripomočki...)zaščitne maske - 3000 kosov 3.660,00 3.000,00 01/06/2020 08/06/2020
Casper Dušan Perica 
s.p. 13/03/2020

2. LENART 07 - interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji, zdravila, medicinski pripomočki...)razkužila in tekoča mila 2.440,00 2.000,00 01/06/2020 08/06/2020 Farma promet d.o.o. 13/03/2020

3. LENART 04 - izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo COVID-19
stojala za tržnico za obvestila in 
razkužilo - 3 kosi 32,97 27,02 15/05/2020 23/05/2020 Merku trgovina d.o.o. 13/03/2020

4. LENART 04 - izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo COVID-19
pomožni material za izdelavo 
stojal za tržnico za obveščane 53,43 43,78 15/05/2020 23/05/2020 Hoby les d.o.o. 13/03/2020

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SKUPAJ: 6.186,40 5.070,80

S podpisom potrjujem verodostojnost in resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Odgovorna oseba: Žig Datum: 
župan Občine Lenart Lenart, 12.05.2020
mag. Janez KRAMBERGER dr.vet.med.


