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I.        PREDLAGATELJ 
             

      Župan dr. Ivan ŽAGAR. 

 

II.       DELOVNO TELO,  PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     / 

 

III.      VRSTA POSTOPKA 
             

     Enofazni. 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

          Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19). 

 

V.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 
 

V Občini Slovenska Bistrica smo se srečali s prvim sumom okužbe z virusom Covid-19, dne 

24.2.2020, v dopoldanskem času. O tem so nas obvestili pristojni iz ZD Slov. Bistrica.  Župan 

je, dne 26.2. 2020 sklical širši sestanek, na katerem so bili ob direktorici ZD Slov. Bistrica, 

vodja pisarne župana, vodja medobčinskega inšpektorata in redarske službe,  direktor 

Komunale Slovenska Bistrica, predsednica  Karitasa,  sekretarka Rdečega križa, poveljnik 

Občinskega gasilskega poveljstva ter komandir PP Slov. Bistrica. Po seznanitvi z 

epidemiološkim stanjem na našem območju, smo se seznaniti tudi s problematiko 
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pomanjkanja zaščitne opreme, pristopili pa smo tudi k pripravi vstopne točke pri ZD Slov. 

Bistrica. V ta namen smo nabavili dva kontejnerja za izolacijsko ambulanto in ju namestili pri  

Zdravstvenem domu.  

 

Za potrebe zaščite in reševanja  smo takoj pristopili k iskanju možnosti za nabavo določenega 

števila zaščitne  opreme.  

 

Dne 11.3.2020 je bil sklican Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica, kjer nas je 

direktorica ZD Slov. Bistrica Jožefa Lešnik Hren ponovno seznanila z aktualnim stanjem 

glede širjenja virusa in izvajanjem nujnih ukrepov za zajezitev. Po tem sestanku smo obvestili 

o aktualnem stanju tudi vse poveljnike gasilskih društev. Seznanili smo jih z ukrepi države na 

tem področju, predvidenem aktiviranju državnega načrta in vodenju ter koordiniranja civilne 

zaščite. Bili so pozvani h potrebnim pripravam za morebitno pomoč in ukrepanje.  

 

Dne 12.3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo nalezljive bolezni Covid-19. Aktiviran je bil  

državni načrt zaščite in reševanja ob epidemiji oz. pandemiji nalezljivih bolezni. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Epidemija je povzročila finančne stroške, samo sprejetje poročila ne povzroča dodatnih 

finančnih stroškov. 

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 
 

     Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter   

     sprejme naslednji 

 

 

S K L E P 

 

Občinski  svet  Občine  Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o ukrepih v zvezi z 

epidemijo nalezljive bolezni Covid 19 – v občini Slovenska Bistrica. 

 

 

 S spoštovanjem. 

 

                Pripravil: 

         Branko HOJNIK 

 

 

 

Dr. Ivan ŽAGAR 

župan 

Občine Slovenska Bistrica 

   Priloga: 

- Poročilo o ukrepih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni Covid 19 – v občini 

Slovenska Bistrica (s priloženimi 4 prilogami) 
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P O R O Č I L O 

 

O UKREPIH V ZVEZI Z EPIDEMIJO NALEZLJIVE BOLEZNI 

COVID – 19 

V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 

 
  

1. UVOD 

    

V Občini Slovenska Bistrica smo se srečali s prvim sumom okužbe z virusom Covid-19, dne 

24.2.2020, v dopoldanskem času. O tem so nas obvestili pristojni iz ZD Slov. Bistrica.  Župan 

je, dne 26.2. 2020 sklical širši sestanek, na katerem so bili ob direktorici ZD Slov. Bistrica, 

vodja pisarne župana, vodja medobčinskega inšpektorata in redarske službe,  direktor 

Komunale Slovenska Bistrica, predsednica  Karitasa,  sekretarka Rdečega križa, poveljnik 

Občinskega gasilskega poveljstva ter komandir PP Slov. Bistrica. Po seznanitvi z 

epidemiološkim stanjem na našem območju, smo se seznaniti tudi s problematiko 

pomanjkanja zaščitne opreme, pristopili pa smo tudi k pripravi vstopne točke pri ZD Slov. 

Bistrica. V ta namen smo nabavili dva kontejnerja za izolacijsko ambulanto in ju namestili pri  

Zdravstvenem domu.  

 

Za potrebe zaščite in reševanja  smo takoj pristopili k iskanju možnosti za nabavo določenega 

števila zaščitne  opreme. Nekaj nam jo je takrat tudi uspelo nabaviti. Že naslednje dni je bila  

zaradi velikega povpraševanja ta nabava zelo otežena.   

 

Dne 11.3.2020 je bil sklican Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica, kjer nas je 

direktorica ZD Slov. Bistrica Jožefa Lešnik Hren ponovno seznanila z aktualnim stanjem 

glede širjenja virusa in izvajanjem nujnih ukrepov za zajezitev. Po tem sestanku smo obvestili 

o aktualnem stanju tudi vse poveljnike gasilskih društev. Seznanili smo jih z ukrepi države na 

tem področju, predvidenem aktiviranju državnega načrta in vodenju ter koordiniranja civilne 

zaščite. Bili so pozvani h potrebnim pripravam za morebitno pomoč in ukrepanje.  

 

mailto:cz@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


Dne 12.3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo nalezljive bolezni Covid-19. Aktiviran je bil  

državni načrt zaščite in reševanja ob epidemiji oz. pandemiji nalezljivih bolezni.  

 

 

2. KLJUČNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

 

V občini je bil dne 12.3. 2020 aktiviran razširjen štab CZ Občine Slovenska Bistrica, ki ga 

sestavljajo poveljnik Branko Hojnik, namestnik poveljnika Franc Turk ter člani Maks 

Tramšek, David Prelog, Sebastijan Mohorko, Majda Vihtelič in Petra Hojnik ter razširjen del 

štaba župan dr. Ivan Žagar, podžupan Stanislav Mlakar, podžupan Žarko Furman, vodja 

pisarne župana Vojka Osojnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti Irena Jereb ter vodja 

medobčinskega inšpektorata in redarske službe mag. Robi Vrečko. Razširjen štab je aktiviral 

poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica s sklepom št. 846-4/2020-3-0621. Razširjen 

štab se je sestal, dne 15.3. 2020 v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica ob 10.00 uri. Na seji 

štaba je bil prisoten kot strokovna pomoč  tudi predstavnik SV Damjan Remškar.   

      Od tega dne dalje se je razširjen štab CZ Občine Slovenska Bistrica sestajal vsak dan ob 9.00 

uri.. Po potrebi so se nam pridružili še direktorica Doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota 

Slovenska Bistrica Iva Soršak, direktorica ZD Slovenska Bistrica, Jožefa Lešnik Hren ter 

komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica.  

      Dne 17.3.2020 je pričela z delom dežurna informacijska pisarna (v nadaljevanju DIP). Za 

pomoč občanom je bilo na podlagi poziva štaba CZ evidentiranih  104 občanov, ki so želeli 

opravljati delo pomoči in dežurstva v pisarni kot prostovoljci. Operativno jih je bilo 

aktiviranih 64.  

      Za posamezne naloge, predvsem za nadziranje ukrepov za zajezitev širjenja te nalezljive 

bolezni, smo aktivirali PGD Slov. Bistrica, PGD Zg. Bistrica, PGD Tinje, PGD Kebelj in 

PGD Šmartno na Pohorju. 

 

Štab CZ Občine Slovenska Bistrica je sprejel naslednje pomembnejše  ukrepe:  

• Vzpostavitev dežurne informacijske pisarne za potrebe oskrbe in pomoči občanom, 

varstva otrok in aktiviranja ter sodelovanja s prostovoljci; 

• Izdaja priporočila, da se zaprejo  vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili 

(prehrana ljudi in živali), katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do 

večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi (cvetličarne, kozmetični in frizerski 

saloni, gostinski lokali in restavracije – dovoljena je dostava hrane ter prodaja in 

prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito);  

• Zaprtje športnih in drugih fitnes objektov v javni in zasebni lasti; 

• Prepoved vseh javnih zbiranj in druženj na javnih površinah (tudi igrišča in druga 

igrala); 

• Takojšnja nabava tiste zaščitne opreme, ki jo je bilo mogoče dobiti; 

• Izdaja Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju Občine 

Slovenska Bistrica zaradi zmanjšanja obremenitve operativnih gasilcev; 

• Izdaja Odredbe o prepovedi adrenalinskih športov na območju občine; 

• Koordinacija ukrepov z redarsko službo in policijo v zvezi izvajanja rednih nadzorov 

nad upoštevanjem ukrepov prepovedi združevanja  in gibanja na javnih površinah. 

Občasno so pomagali pri omenjenem nadzoru tudi  pripadniki civilne zaščite in 

gasilska društva; 

• Preko prostovoljcev v krajevnih skupnosti se je pričela delitev zaščitnih mask  

ranljivimi skupinam prebivalcev. 



 

   Več izvedenih aktivnosti štaba CZ je razvidno v PRILOGI 1. 

 

3.  PREVZEM IN DISTRIBUCIJA ZAŠČITNE OPREME TER DRUGA LOGISTIKA 

 

Prvi ukrep je bila nabava dveh kontejnerjev, ker ni bilo mogoče zagotoviti izolacijske 

ambulante za Covid-19 v samih prostorih ZD Slovenska Bistrica. Ker država ni imela na 

zalogi zaščitne opreme smo omenjeno skušali nabaviti sami. Najprej smo nabavili 1000  

zaščitnih pralnih mask. Za sile zaščite in reševanja in nujne potrebe zdravstvenega doma smo 

nabavili zaščitne obleke in zaščitne maske FFP2. Pri nabavi smo imeli težave z dobavitelji, 

ker opreme na trgu ni bilo. Ko smo jo uspeli pridobiti so tudi cene enormno poskočile.  

 

Celotna dobava zaščitne opreme je razvidna v PRILOGI 2. 

 

 

Razdeljena zaščitna oprema skladišče CZ: 

 

PREVZEMNIK kirurške FFP1 FFP2 Pralne 

maske 

AIRLAID 

maske 

Zaščitne 

obleke 

Latex 

rokavice 

Nitril 

rokavice 

Rrazkužila 

500 ml 

Ekocid 

1 kg 

Osebna 

asistenca 

10       40   

Panek 10  8     200   

PVD Sever 

Bistrica 

   40    80   

Komunala S.B. 20  14     200   

KS Zg. Ložnica 50       200 1  

KS Vrhole 

Preloge 

50       200 1  

KS Črešnjevec 50       200 1  

KS Leskovec – 
Stari log 

50       200 1  

Negra 10  8     200   

Dr. Roj 50     5     

ZD S.B. 200 58 20  2000 65 1000    

Gasilska 
društva 

500  600   100 4000  20 10 

Občina 200       200   

Dom Dr. Jožeta 

Potrča 

100       200 1  

Taxi služba 10          

SKUPAJ 1310 58 650 422 2000 170 5000 1920 25 10 
 

  

   
 Razdeljene količine zaščitne opreme v DIP: 

 
Prejemnik Pralne maske Kirurške maske Rokavice/par Razkužila 

Krajevne skupnosti   

 

5723 13822 6949 31 

Prebivalci mesta 

Slov.  Bistrica - DIP 

1699 3499 1261 9 

Društva, zavodi, … 248 860 430 6 

SKUPAJ 7670 18181 8640 46 

 

 

*   mestne KS (Alfonz Šarh, dr. Jagodič, Impol, Pohorski odred) so del prejete zaščitne 

opreme pustile v DIP za delitev prebivalcem mesta Slovenska Bistrica 



 

4. OSTALE AKTIVNOTI 

Dežurna informacijska pisarna 

Za pomoč občanom z oskrbo s hrano, zdravili in informacijami covid-19 je bila, dne 17.3. 

2020 ustanovljena informacijska pisarna. 

Informacijska pisarna je pripravila povzetek svojih aktivnosti, ki so opisane v PRILOGI 3 

tega poročila. 

Tehnično podporo sta informacijski pisarni nudila Janko Mlakar in Mateja Kobale Ačko. 

 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 

Vodstvo Zdravstvenega doma Slov. Bistrica je zelo konstruktivno sodelovalo pri izvajanju 

večine  aktivnosti, ki jih je vodil štab CZ. Zelo pomembna so bila mnenja zdravstvenih 

strokovnjakov pri delu štaba in usmerjanju aktivistov na vseh področjih opravljanja nalog 

zajezitve širjenja virusa. 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je pripravil povzetek svojih aktivnosti, ki so opisane v  

PRILOGI 4 tega poročila. 

 

Policija, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Komunala Slovenska Bistrica 

 

Pri preprečevanju in omejevanju okužb s Covid-19 so imeli pomembno vlogo Policijska 

postaja Slovenska Bistrica ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Izvajali so nadzore nad 

spoštovanjem odlokov in odredb in v primeru ugotovljenih kršitev o tem obveščali  

zdravstveni inšpektorat RS. Nadzori glede prepovedi druženja in gibanja na javnih površinah 

so se izvajali dnevno, še zlasti v grajskem parku na zunanjih igriščih in igralih. Redarska 

služba je opravila 1115 delovnih ur.  

Komunala Slovenska Bistrica je redno izvajal svoje komunalne naloge ter zagotavljala 

razkuževanje javnih površin in javne opreme v mestu Slovenska Bistrica.  

Zagotovili so tudi redno delovanje tržnice na rezervni lokaciji na parkirišču ob parku v 

Slovenski Bistrici.  

 

 

5. OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

Javnost je bila o vseh ukrepih vlade in ukrepih štaba CZ Občine Slovenska Bistrica ažurno 

obveščana preko občinske spletne strani. Posamezne aktivnosti štaba so bile predstavljene 

tudi v Informatorju in tudi v nekaterih regionalnih medijih. 

 

 

6. POVZETEK UGOTOVITEV 

 

6.1. Največja težava je bila pridobiti zaščitno opremo. Na trgu je ni bilo mogoče dobiti. Od 

države smo prejeli prve min. količine zaščitne opreme šele, dne 18.3. 2020. 

Problematično je bilo, da tudi Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ni imel nobenih 

zaščitnih sredstev.  

.  



6.2. Ob pojavu COVID-19 v Italiji bi moralo biti določena obvezna karantena za tiste, ki   

prihajajo s te države. Tako smo dobili največ okužb v RS po vračanju ljudi s počitnic. 

      Dober ukrep je bila prepoved in gibanja za vse državljane in zaprtje vseh gostinskih 

lokalov in neživilskih trgovin. 

 

6.3.Ugotovitev štaba CZ Občine Slovenska Bistrica je, da je večina ukrepov bila uspešnih za 

preprečevanje širjenja okužb s Covid-19. Glede na statistiko umrljivosti je bila na 

državnem nivoju največja v domovih za starostnike in sicer kar 80 %, kar nas uvršča v 

vrh evropskih držav. Zagotovo bo potrebno za morebitne podobne nalezljive bolezni, še 

posebej izvajati ustreznejše  zaščitne ukrepe v domovih za starostnike.  

 

 

V občini Slovenska Bistrica je bilo v času te epidemije ugotovljenih 14 okuženih oseb, 

nobena oseba pa zaradi takšne okužbe ni umrla. Prav tako ni bilo nobenega okuženega 

stanovalca v Domu Dr. Jožeta Potrča – Enota Slovenska Bistrica.   

V Republiki Sloveniji je trenutno skupaj okuženih s Covid-19 1.479 oseb. V odstotkih to 

znaša 0.070 % od celotnega prebivalstva. V Občini Slovenska Bistrica znaša odstotek 

okuženih 0.056 % glede na celotno prebivalstvo. Glede na te rezultate lahko ocenimo, da 

smo bili v naši občini uspešni pri izvajanju vseh potrebnih ukrepov. Seveda so k temu veliko  

prispevale prav vse ustanove in organizacije s katerimi smo dobro sodelovali, kot so 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska 

Bistrica, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Policijska postaja Slovenska Bistrica, 

Krajevne skupnosti, Komunala Slovenska Bistrica, drugi javni zavodi občine (šole, vrtci,  

itd.). 

Največ zaslug za uspešnost pri premagovanju virusa Covid–19 pa gre zagotovo našim 

občanom, ki so v teh kriznih časih pokazali veliko mero discipline, strpnosti in odgovornosti 

do sebe in drugih, kar je bilo zaznati na celotnem območju občine.  

   

 

Lep pozdrav. 

 

 

Priloge: 1 x  pregled aktivnosti Štaba CZ Občine Slovenska Bistrica 

               1 x dobava zaščitne opreme - dobavnice 

               1 x pregled aktivnosti Dežurne informacijske pisarne 

               1 x pregled aktivnosti Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica    

                                                                                     

 

 

                                                                                   Poročilo pripravili: 

  

                                                                              Štab CZ Občine Slovenska Bistrica 

                                                                              ZD Slovenska Bistrica 

                                                                              Dežurna informacijska pisarna  

                                                                

 



                                                                                                                      PRILOGA: 1 

 

Pomembnejši ukrepi razširjenega štaba CZ Občine Slovenska Bistrica: 

 

Dne 15.3. 2020  
-   zaprejo se vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili (prehrana ljudi in živali), katerih 

storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in 
druženja ljudi (cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije – 
dovoljena je dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način, ob 
upoštevanju priporočil za samozaščito; priporočamo brezgotovinsko poslovanje), 

-     zaprejo se športni, fitnes in drugi objekti v javni in zasebni lasti, 
-  PREPOVEDANA so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer 

izpostavljamo igrišča in igrala, 
-    trgovska podjetja pozivamo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila in uvedejo druge 

ukrepe, s katerimi bodo ustrezno zaščitili tako zaposlene kot kupce. 
 

Dne 16.3. 2020  
- Pripravi se dežurna informacijska pisarna za kontakte občanov za potrebe oskrbe, 

varstva otrok in vpoklicev prostovoljcev 
- Vzpostavlja se mreža prostovoljcev preko KS 
- Dodatno se opozori na vseh igriščih, da je njihova uporaba prepovedana 
- ZD Slovenska Bistrica je potrebno zagotoviti nujno zaščitno opremo 
- Namestnik poveljnika CZ bo zadolžen kot vodja dežurne informacijske pisarne 
- Prične se z evidentiranjem prostovoljcev, ki bodo delali v dežurni informacijski pisarni 
- Naročili smo 1000 kom zaščitnih pralnih mask pri družbi BTT tekstil iz Zg. Kungote. 

 
17.3. 2020  
- Ob 8.00 uri se aktivira dežurna informacijska  pisarna  
- Vzpostavljen je sistem  evidentiranjem prostovoljcev, ki bodo delali v dežurni 

informacijski pisarni 
- Gasilci prejmejo 10 kom zaščitnih mask FFP2 in 10 kom zaščitnih oblek na posamezno 

društvo 
 

18.3. 2020 
- Krajevnim skupnostim, v katerih ni sedežev gasilskih društev, smo dostavil 40 kom 

zaščitnih mask FFP1 in 4 pakete zaščitnih rokavic 
- Za prostovoljce smo namenili nujnih 23 kom zaščitnih mask FFP1 ter 100 kom kirurških 

mask. Na voljo bodo zaščitne rokavice 
- Glede dezinformacije, da CZ lokalne skupnosti izdajajo zaščitno opremo za gospodarske 

družbe je odločitev, da se o tem obvesti URSZR Izpostava Maribor. 
 

19.3. 2020 
- Poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica je izdal odredbo o prepovedi kurjenja v 

naravnem okolju na območju občine Slovenska Bistrica zaradi zmanjšanja obremenitve 
operativnih gasilcev. 
 

20.3. 2020 
- Na vstopni točki ZD Slovenska Bistrica smo postavili šotor za vstop ter uredili 100 m 

zaščitnih ograj za vodenje pacientov. Dva kontejnerja CZ Slovenska Bistrica skupaj z 
dvema kontejnerjema CZ RS tvorijo vstopno točko. 

- Naročili smo 250 kom. zaščitnih oblek in 20 l razkužila. 50 l nam jih bo odstopila 
Komunala Slovenska Bistrica. 



- Posredovali smo potrebo po zaščitni opremi na URSZR Izpostava Maribor. 
 

22.3. 2020 
- Od ravnateljev OŠ se pridobi podatke o morebitnih potrebah po računalnikih za učence, 

ki jih nimajo.  
 

23.3. 2020 
-     Naročili smo 1000 kom zaščitnih mask FFP 2 pri MI6 MARKETING INTELLIGENCE, 
      MARKETING d.o.o. 
 
25.3. 2020 
- Ker še nismo prejeli zahtevane zaščitne opreme smo primorani naročati zaščitno 

opremo sami. Pri družbi ROSENBAUR d.o.o. smo naročili 1000 kom kirurških mask ter 
1000 kom zaščitnih mask FFP 2. 
 

28.3. 2020 
- Oprema pridobljena od URSZR se razdeli gasilskim društvom, podpornim točkam KS in 

Centru za pomoč na domu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica. 
- Pridobi se informacija ali lahko Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slov. Bistrica 

zagotovi možnost, pogovorov stanovalcev s prostovoljci na daljavo. 
- V ponedeljek se na sejo štaba CZ pokliče predstavnico CSD Slovenska Bistrica, da nas 

seznani s socialnim stanjem v občini.   
 

30.3. 2020 
- Vpokliče se tri prostovoljce (gasilce) kot pomoč urejanja odmikov pred pošto, banko in 

delavsko hranilnico zaradi dviga pokojnin. 
 

31.3. 2020 
- Izvedli smo pregled vseh trgovin, pošt, bank in bencinskih servisov s pripadniki CZ. 

- Izvedli smo varovanje pred bankami in poštami s pripadniki CZ zaradi dvigov pokojnin.  
- Izvajat se je začela večja kontrola do turističnih točk (predvsem bistriški vintgar) s strani 

redarske službe. 
- Za rezervno lokacijo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane – enota Slovenska Bistrica smo 

določili Tribunsko športno dvorano Slovenska Bistrica za namestitev okuženih 
stanovalcev.  
 

1.4. 2020 
- Naročili smo 5000 kom kirurških mask pri družbi DOBNIK – TRADE d.o.o. 
- Opravil se je ogled Tribunske športne dvorane v Slov. Bistrici za nadomestno lokacijo 

Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.. 
- Oblikoval se je krizni štab za vzpostavitev nadomestne lokacije Doma dr. Jožeta Potrča 

Poljčane – Enota Slovenska Bistrica. 
- Pripravi se odlok o prepovedi adrenalinskih športov na območju občine. 

 
2.4. 2020 
-     Naročimo 2000 kom pralnih zaščitnih mask pri družbi MEGA TEKSTIL d.o.o. 
-     Prav tako se naroči dodatnih 1000 kom pralnih mask pri TISKARNI ROJKO d.o.o. Rače   
      (Maske niso bile prevzete zaradi neustreznosti materiala). 

 
3.4.2020 
- Dodatno se izvede kontrola v trgovini pri Impolu. 
- Poklicali smo krajevne skupnosti za sodelovanje pri razdelitvi pralnih mask.   
- Aktivirali smo člane CZ za kontroliranje turističnih točk na Pohorju. 
- Na spletni strani se Občina vsem občanom in tistim, ki skrbijo za normalno 

delovanje družbe, zahvali za upoštevanje ukrepov in pomoč. 



4.4. 2020 
- Ponovno  se izvede kontrola v trgovini pri Impolu. 
- Predlaga se, da se tržnica vzpostavi na parkirišču pri parku 

 

6.4. 2020 
- Posredovan je bil poziv družbi IMPOL 2000 d.d. za opozorilo delavcem o prepovedi 

zbiranja v bližnji trgovini. 
- Posredovan je bil dopis Domu dr. Jožetu Potrču – Enota Slovenska Bistrica, da dostavi 

protokol preselitve in namestitve stanovalcev na rezervni lokaciji. 
- Pridobili smo podatke o kapacitetah hotela Jakec Trije Kralji in hotela Leonardo. 
- Delimo 3000 kom pralnih mask ranljivim občanom. 
- Gasilcem razdelimo 500 kom zaščitnih mask FFP2.   
- Pripravi se tržnica za soboto. 

 
7.4. 2020 
- Potrdili smo protokol preselitve in namestitve stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča  

Poljčane – Enota Slovenska Bistrica na rezervno lokacijo v primeru okužbe. 
- Krajevne skupnosti po celotni občini delijo gospodinjstvom z ranljivimi člani zaščitne 

maske. 
- Vzpostavi se podporna skupina za kontakte na daljavo z stanovalci Doma Dr. Jožeta 

Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica. 
 

9.4. 2020 
- Krajevne skupnosti nadaljujejo z delitvijo mask po gospodinjstvih. Za mesto se delijo 

maske v  dežurni informacijski pisarni. 
- Zahtevamo povratno informacijo od krajevnih skupnosti kako poteka delitev mask. 
- Naročimo še dodatnih 2000 kom pralnih mask pri družbi MEGA TEKSTIL d.o.o. za 

ranljive občane po gospodinjstvih. 
  

10.4. 2020 
-    Pri družbi MI6 MARKETING INTELLIGENCE,MARKETING d.o.o. naročimo še dodatnih 

1000 kom zaščitnih mask FFP2. 
 
11.4. 2020 
-     Pri družbi MEGA TEKSTIL naročimo še dodatnih 3000 kom pralnih zaščitnih mask   

     
    15.4. 2020 

-    Naročimo dodatno 2000 kom pralnih mask pri družbi MEGA TEKSTIL d.o.o., ki jih bomo   
     dodatno razdelili občanom. 
-   Z direktorico Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica se dogovori, da oblikuje skupino 

prostovoljcev za varstvo otrok v primeru potreb delavcev, ki sodijo v nujna dela. 
-    Redarska služba dodatno izvaja kontrolo pred pošto, delavsko hranilnico in banko.  

 
17.4. 2020 
-     Krajevnim skupnostim se dostavi dodatnih 50 kom pralnih  mask za  nujne  primere. 
-     V nedeljo se za informacijsko  pisarno naredi  telefonska prevezava  na  dežurni  osebi. 
-    Impol 2000 d.d. se obvesti, da se bo opravil ogled dejanskega stanja na glavnem izhodu,  

ko  delavci odhajajo domov. Po prejetih informacijah se na izhodu ne drži predpisane 
odmike, s tem pa se povečuje tveganje za okužbe.  

-   Za ponudnike tedenske prodaje sadja je potrebno pridobiti podatke o vseh kandidatih, da 
se odločimo o lokaciji ponujanja tovrstnih storitev. 

 
18.4. 2020 
-    Zaradi povečanja čakajočih pred pošto redarska služba opravi dodatne oglede pred  



      pošto in delavsko hranilnico. 
-    Ponudnika, ki ponujata blago izven tržnice se morata prestaviti na urejen del. 
-    Sezonskim ponudnikom sadja in zelenjave se dovoli prodaja, vendar mora biti natančno 

locirana vsaka lokacija ponudnika na ustrezni skici ter zahtevani varnostni ukrepi glede 
preprečevanja širjenja okužb. Ponudnik  mora imeti pisno navodilo ustreznih odmikov, 
razkuževanje in uporabo zaščitne maske. 

 
20.4. 2020 
-  Dodatno naročimo 2000 kom pralnih mask. Skupaj bo tako razdeljenih  9000 pralnih 

mask. Enako število je gospodinjstev v občini.  
-  Na predlog KS Poh. odred za pozivanje stanovalcev več stanovanjskih objektov, da 

prevzamejo maske se odločimo, da naj krajevna skupnost pripravi obvestilo upravnikom, 
da se stanovalci organizirajo in predstavniki vhodov dvignejo maske za sosede.  

-    Redarska služba bo izvajala redno kontrolo na igriščih,  na parkirišču v Vintgarju. 
-    V času 1. majskih praznikov bo redarska služba izvajala redni nadzor.  

 

21.4. 2020 
-   Upravnikom več stanovanjskih objektov v mestu Slov. Bistrica se posreduje obvestilo, da 

lahko stanovalci, ki so ranljivi prejmejo maske v informacijski pisarni.  
-     Po krajevnih skupnostih se izvaja razdelitev mask po gospodinjstvih. 

-      Odločimo se, da imamo 5.000 kirurških mask na rezervi za morebitne kasnejše potrebe.  
 
22.4. 2020 
-   Glede ponudb gostišč za namestitev tujih delavcev v času obvezne karantene na 

območju naše občine  smo posredovali dopis na Ministrstvo za zdravje, SOS, ZOS in 
URSZR. Sedaj čakamo na odgovore zakaj lokalne skupnosti niso obveščene o 
morebitnih karantenah na njihovih območjih. SOS je posredoval dopis na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
23.4. 2020 
-  KS Vrhole Preloge nas obvesti, da so sprejeli sklep, da nasprotujejo namestitvi tujih 

delavcev v obvezno 7 dnevno karanteno v gostišču Danica na Prelogah.  
-   Pred občino, pošto in Delavsko hranilnico, Komunala Slovenska Bistrica izvede talne 

označbe za določitev predpisanih razmikov 1.5 m.  
-  Poziv alpinistične zveze Slov. Bistrica za ukinitev prepovedi adrenalinskih športov na 

območju občine se zavrne do 1. majskih praznikov. 
 

28.4. 2020 
-     Od pristojnih se pridobi informacijo o odprtju prodajaln med prazniki in nedeljah. 
 

4.5. 2020 
-      poveča se nadzor nad morebitno uporabo športnih igrišč. 
 
5.5. 2020 
-  Od Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane – enota Slov. Bistrica se pridobi podatek o 

organiziranju obiskov svojcev. 
 

7.5. 2020 
-      Odločimo se, da zunanja igrišča, igrala in fitnes naprave ostanejo zaprta. 
-    Ugotavljamo, da na ograji igrišča pri OŠ Pohorskega odreda ni več table za prepoved 

uporabe igrišča. Namesti se nova tabla. 
 
8.5. 2020 



-    Na finančni službi poteka vpis stroškov v zvezi z COVID – 19 za povračilo sredstev in 
Evropskega solidarnostnega sklada.  

 
15.5. 2020 
-     Izvedli smo tekoči pregled stanja v občini glede okužbe s COVID-19. 
-     Udeležili smo se sestanka na Aktivu ravnateljev OŠ za pomoč ponovne uvedbe pouka. 
-.   Izvedli smo razdelitev zaščitnih mask in razkužil med OŠ, srednjo šolo, vrtce in glasbeno 

šolo. 
-     Z današnjim dnem zapiramo informacijsko pisarno. Vodja pripravi poročilo. 
-   Telefonska številka informacijske pisarne ostane aktivna in bo prenesena v sprejemno 

pisarno Občine Slovenska Bistrica. 
-   Z današnjim dnem preneha s svojim delovanjem Štab CZ Občine Slovenska Bistrica. V 

primeru potreb bo izvajal naloge poveljnik štaba CZ z ožjim sestavom štaba in 
sodelovanjem Župana, Dr. Ivana ŽAGAR-ja ter Podžupana, Stanislava MLAKAR-ja.  

 



PRILOGA 2

DOBAVNICE KORONAVIRUS 2020

DATUM DOBAVITELJ ŠT. DOBAVNICE KIRURŠKEFFP1 FFP2 FFP3 PRALNE AIRLAID ZAŠČ. OBLEKELATEX ROKAVICE RAZKUŽILANITRIL ROKAVICERAZKUŽILA ECOCID
500 ml kg

######## ČERVA DOBNIK TRADE 20-01-0118 8 9 44
######## UNIDEL OD-573/2020-0012736 50 50 53 400
######## INPOS 1735 33 13 112
######## VIN VEZ N 145-2020 200 200
3.03.2020 VIN VEZ N 153-2020 100
######## VIN VEZ N 197-2020 60
######## ČERVA DOBNIK TRADE 20-00261 3100
######## URSZ Izpostava Maribor 300 48 40 50 2500
######## BARZAHLUNG 2018/000067 204
######## BTT TEKSTIL d.o.o. 133/2020 500
######## BTT TEKSTIL d.o.o. 145/2020 500
######## TOPPRO SAFETY IS-242 250
######## URSZ Izpostava Maribor 900 1500 15 8
######## PROVAR d.o.o. 00958-2020 120 120
######## URSZ Izpostava Maribor 50 30 100
3.04.2020 ROSENBAUER P5Z0584 1000
3.04.2020 MI6 MARKETING INTELLIGENCE19843/2020 1000
4.04.2020 URSZR Izpostava Maribor 15000 3000 70 3
6.04.2020 MEGA TEKSTIL d.o.o. 20-050-000512 2000
######## ROMIKS Robert STERKUŠ 99-2020 6000
######## MI6 MARKETING INTELLIGENCE 1000
######## ČERVA DOBNIK TRADE 20-00361 5000 4000
13.4. 20202URSZR Izpostava Maribor 2000 2000 32 1
######## MEGA TEKSTIL d.o.o. 20-050-000545 3000
######## MEGA TEKSTIL d.o.o. 20-050-000566 2000
######## MEGA TEKSTIL d.o.o. 20-050-000583 2000
######## URSZR Izpostava Maribor 7500
######## URSZR Izpostava Maribor 4000 1000 25

35800 191 2411 129 10000 2000 809 8100 13500 346 12
URSZR Izpostava Maribor 29750 48 70 2000 50 8000 142 12

* Dobavljena zaščitna oprema od URSZR Izpostava Maribor



                                                                                                                     PRILOGA 3 

Občina Slovenska Bistrica 

Občinski štab civilne zaščite 

P O R O Č I L O 

O DELU DEŽURNE INFORMACIJSKE PISARNE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

 

Dežurna informacijska pisarna Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju DIP) je delovala od 
torka, 17. 3. 2020, od 8. ure dalje, neprekinjeno 24 ur, do petka 15. 5. 2020, do 14. ure. Zaradi 
lažje dostopnosti je bila DIP postavljena v pisarni namenjeni invalidom, v sklopu občinskih 
prostorov, na Kolodvorski ulici 10, Slovenska Bistrica. 

Ustanovitveni sklep in preklic delovanja DIP je izdal Občinski štab Civilne zaščite Slovenska 
Bistrica v razširjeni sestavi (v nadaljevanju OŠ CZ).  

Odgovorna koordinatorja DIP sta bila - po sklepu OŠ CZ:  

FRANCI TURK in MARIJA BRAČIČ, ki sta pripravila Protokol delovanja dežurne informacijske 
pisarne Občine Slovenska Bistrica v situaciji epidemije COVID-19. Protokol je podpisal dr. Ivan 
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.  

V DIP so delali prostovoljci. 

PROSTOVOLJCI  

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila javni poziv prostovoljcem in jih 
povabila k prijavi preko e-naslova: obcinaslb@gmail.com. Prijavili so se 104 prostovoljci (4 iz 
drugih občin).  

Župan je 20.3.2020 poslal zahvalo prijavljenim prostovoljcem na njihove e-mail naslove. 

Prijavljeni prostovoljci po strukturi:  

- Se sami javili: 55 

- Člani PGD: 27 

- Leo klub: 10 

- Območno združenje VVS: 5 

- Rdeči križ: 4 

- Skavti: 1 

- Taborniki: 1 

- PVD Sever: 1 

- Pomoč kmetom je ponudil Strojni krožek Slovenska Bistrica. 
 

Aktiviranih je bilo 64 prostovoljcev, ki so opravili 1737 ur prostovoljnega brezplačnega dela. 

Usposabljanje in informiranje prostovoljcev sta opravila odgovorna koordinatorja DIP; 
prostovoljcu sta predstavita dogovor o prostovoljskem delu ter dolžnosti in pravice 
prostovoljca.  



Vsi aktivni prostovoljci so bili nezgodno zavarovani preko Slovenske filantropije pri Zavarovalnici 
Triglav (razen gasilcev, ki so nezgodno zavarovani preko PGD).   

DELOVANJE DEŽURNE INFORMACIJSKE PISARNE (DIP): 

Odgovorna koordinatorja sta organizirala in vodila delo v DIP, vodila in ažurirala seznam 
prostovoljcev. Aktivirani prostovoljci so pred začetkom opravljanja prostovoljskega dela 
podpisali Dogovor o prostovoljskem delu.  

Opis dela prostovoljcev: 

- dežuranje v dežurni informacijski pisarni Občine Slovenska Bistrica (DIP), 
- evidentiranje klicev, 
- dostava prehranskih artiklov, 
- dostava zdravil, 
- delitev zaščitne opreme, 
- organizacija varstvo otrok, 
- telefonski kontakti z ranljivimi starejšimi ljudmi (po seznamu Doma dr. Jožeta Potrča). 

Odgovorna koordinatorja sta evidentirala, obveščala, aktivirala in usposobila prostovoljce za 
delo v DIP in prostovoljce operativce za delo – pomoč ljudem na terenu. Vodila sta evidenco in 
urnik dežurnih prostovoljcev v DIP ter prostovoljcev operativcev na terenu - urnik dežurstev. 
Spremljala sta predajo dela med prostovoljci ob zaključku izmene.  

DIP je uredila in ažurirala seznam odgovornih – kontaktnih oseb po krajevnih skupnostih (v 
nadaljevanju KS), beležila število prostovoljcev KS in spremljala stanje aktivnosti za 
preprečevanje širjenja COVID-19. 

Odgovorna koordinatorja sta izmenično sodelovala na dnevnih sestankih OŠ CZ. 

 

ORGANIZACIJA DELA IN NALOGE PROSTOVOLJCEV V DIP: 

- V DIP so imele vstop odgovorne in dežurne osebe – prostovoljci DIP ter prostovoljci 

operativci na terenu, župan, vodja županove pisarne, poveljnik CZ in vodja tehnične 

službe občine. 

- Vrata DIP so bila opremljena z napisom NI VSTOPA, pokliči 02 843 28 03. 

- V izmeni sta dežurala dva prostovoljca (izjemoma eden).  

Naloge dežurnih v DIP: Evidentirati klice na številko 02 843 28 55, zabeležiti datum in uro klica, 
ime in priimek, naslov in telefonsko številko klicatelja, vrsto in realizacijo pomoči (organizirati 
pomoč), izdajati zaščitno opremo po nalogu in navodilih OŠ CZ fizičnim osebam, društvom in 
zavodom ter voditi seznam prejemnikov, skrbeti za red v DIP in ob odhodu razkužiti delovne 
površine, kljuke in aparate. Ob zaključku dežurstva predati delo novim dežurnim, organizirati 
ter koordinirati delo prostovoljcev operativcev za pomoč ljudem na terenu.  

Dežurni v DIP je sprotno – dnevno ažuriral aktualne podatke gostinskih lokalov, ki kuhajo in 
dostavljajo hrano na dom, preverjal ponudbo zaščitne opreme pri lokalnih ponudnikih, delovni 
čas lekarn, zbiral in posredoval informacije o aktivnostih za preprečevanje širjenja COVID-19, 
svetoval, usmerjal in nudil eventualno laično psihosocialno pomoč klicateljem.  

Pisarniška, komunikacijska, informacijska in druga materialna in tehnična sredstva za delovanje 
DIP je zagotovila Občina Slovenska Bistrica. Občina je za delo v DIP in pomoč prostovoljcem 
razporedila tudi svoje zaposlene: Matejo Ačko Kobale, Jano Jeglič in Janka Mlakarja. 



Telefonskih klicev v DIP na številko 02 843 28 55 je bilo 184. 

 

ORGANIZACIJA POMOČI NA TERENU in VOZNI PARK: 

Za območje mesta Slovenska Bistrica  (mestni del KS Alfonz Šarh, dr. Jagodič, Impol in Pohorski 
odred) je pomoč ljudem organizirala DIP. Zunanje KS so pomoč izvajale s svojimi prostovoljci, le 
v nujnih – izrednih situacijah so se vključili prostovoljci operativci DIP.  

Za realizacijo pomoči na terenu je imela DIP na voljo službeno vozilo Caddy RIC-a Slovenska 
Bistrica, MB NC 498 in dodatno, glede na potrebe, tudi službeno vozilo podjetja Komunala 
Slovenska Bistrica. Prostovoljci so uporabljali vozilo Caddy.  

Odgovorna koordinatorja sta pripravila dnevni seznam prostovoljcev operativcev – na čakanju 
doma. Prostovoljca operativca je aktiviral dežurni v DIP in ga pred opravljanjem naloge opremili 
z zaščitno opremo (masko in rokavice). Prejel je podatek o pomoči potrebni osebi in lokaciji ter 
navodilo - protokol: »V primeru dostave nujnih prehranskih artiklov (iz najbližje  trgovine 
klicateljevemu prebivališču) prejme prostovoljec od osebe - klicatelja denar v vrečki in seznam 
potrebnih živil. Nabava robe mora biti dokumentirana z računom. Prostovoljec fotografira 
prevzem in vračilo denarja, seznam potreb in račun. Za prevzem zdravil v lekarni potrebuje 
prostovoljec zdravstveno kartico klicatelja; v izjemnih primerih je prevzem zdravil možem tudi 
brez zdravstvene kartice – z EMŠO številko osebe (v dogovoru z lekarno; EMŠO evidentira 
dežurni v DIP)«. Aktivnosti dostave prehranskih artiklov in zdravil je bilo manj od pričakovanih 
potreb.  Veseli nas, da to pomeni samoorganiziranje pomoči potrebnih v smislu sorodstvene, 
prijateljske in sosedske pomoči. Pri organizaciji raznovrstnih pomoči je DIP sodelovala tudi z 
Rdečim križem in Centrom za socialno delo.  

Varstvo otrok je DIP urejala preko Zveze študentov medicine Slovenije, ki so ponudili pomoč 
varstva otrok zdravstvenih delavcev. Dogovor za organizacijo varstva otrok je bil sklenjen tudi z 
Vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica, saj so se od prijavljenih prostovoljcev le trije javili 
za varstvo otrok. Večjih potreb ni bilo, varstvo otrok je DIP urejala v treh primerih.  

Družabništvo po telefonu za stanovalce Doma dr. Jožeta Potrča – enota Slovenska Bistrica in 
njihove uporabnike pomoči na domu, ki so izpostavljeni osamljenosti. V domu so izbrali 
predvsem ljudi, ki so sami, živijo sami, so osamljeni in nimajo veliko stikov s svojci ali prijatelji. 
Enkrat do dvakrat tedensko je prostovoljka kontaktirala pet oseb, ki so bili klica zelo veseli. 

 

DELITEV ZAŠČITNE OPREME 

Zaščitno opremo so dežurni v DIP delili v skladu z navodili OŠ CZ, odvisno od prejete količine in 
časa prejema. Splošno znana pa so dejstva možnosti zagotovitve zadostnih količin ustrezne 
zaščitne opreme na začetku epidemije in dejstvo, da bi bila razdelitev organizacijsko lažja in bolj 
učinkovita, če bi zaščitno opremo lahko zagotovili, oz. dobili v potrebni količini in v enkratni 
dobavi.  

Glede na prejete količine na začetku razglasitve epidemije je OŠ CZ določil prioritete delitve 
zaščitne opreme: »Maske se najprej delijo gospodinjstvom, katerih član je starostnik nad 65 let 
ali bolna, oziroma invalidna oseba. V naslednjih dobavah se, glede na prejete količine, lahko 
delijo vsem gospodinjstvom.« 

DIP je zaščitno opremo delila po nalogu in navodilih OŠ CZ  fizičnim osebam, društvom in 
zavodom, vodila seznam prejemnikov in količinsko evidenco razdeljene zaščitne opreme. 



Za osebno zaščito občank in občanov je DIP zaščitno opremo delila KS po razrezu glede na 
število prebivalcev, odvisno od prejete količine in časa prejema. V KS so se za delitev zaščitne 
opreme organizirali na krajevno običajen način, upoštevajoč specifiko KS. Zaščitno opremo so s 
svojimi prostovoljci razdelili v skladu z usmeritvami OŠ CZ po gospodinjstvih. V poročilih KS 
ocenjujejo, da so s prejeto in razdeljeno zaščitno opremo, vse KS skupaj, pokrile 86 % 
gospodinjstev. Nekatere KS so same dokupile zaščitno opremo in 100 % pokrile gospodinjstva. 
Prav tako so nekatera društva poskrbela za svoje člane in jim razdelila maske. Manjše količine 
zaščitne opreme imajo KS tudi na zalogi. Pri razdeljevanju zaščitne opreme v KS je sodelovalo 
142 prostovoljcev (predsedniki in člani svetov KS, vaški odbori, člani DU, RK, gasilci in člani 
drugih društev). 

V skladu z dogovorom na sestanku župana in poveljnika CZ s predsedniki KS je prebivalcem 
mesta Slovenska Bistrica zaščitno opremo delila DIP; prejelo jo je okoli 1200 gospodinjstev v 
mestu.   

V DIP je bilo fizičnim osebam razdeljenih: 1699 pralnih mask, 3499  kirurških mask in 1261 
rokavic.  

Kljub informiranju v sredstvih javnega obveščanja, fb in na spletnih straneh KS in občine, da 
lahko prebivalci mesta Slovenska Bistrica zaščitno opremo prevzamejo v DIP, so bili nekateri 
mnenja, da jim jo je potrebno dostaviti, rekoč: »Saj smo upravičeni prejeti masko, naj nam jo 
prinesejo«. Predlog: Zagotoviti zadostne količine zaščitne opreme za možnost nakupa za osebno 
zaščito v lekarnah, prodajalnah, … (žal pa to v znani situaciji na začetku epidemije ni bilo 
mogoče). Veseli spoznanje in prav je, da se ljudje obnašamo odgovorno, samozaščitno in 
samooskrbno. 

 

Razdeljene količine zaščitne opreme iz DIP: 

Prejemnik Pralne maske Kirurške maske Rokavice/par Razkužila 

Krajevne skupnosti   
 

5723 13822 6949 31 

Prebivalci mesta 
Slov.  Bistrica - DIP 

1699 3499 1261 9 

Društva, zavodi, … 248 860 430 6 

SKUPAJ 7670 18181 8640 46 
 

* prebivalci mesta Slovenska Bistrica (KS Alfonz Šarh, dr. Jagodič, Impol, Pohorski odred) so 
zaščitno opremo prejeli v DIP 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

V skladu z GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov vsi delujoči v dežurni informacijski 
pisarni Občine Slovenska Bistrica in na terenu zagotavljajo varstvo osebnih podatkov in 
spoštujejo pravice do zasebnosti prostovoljcev ter uporabnikov prostovoljskih storitev.  

Slovenska Bistrica, 26. 5. 2020 

POROČILO PRIPRAVILA 
KOORDINATORJA DEŽURNE INFORMACIJSKE PISARNE 

Franci Turk 
Marija Bračič 



                                                                                                                            PRILOGA: 4 

 

 

 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

KOLODVORSKA ULICA 10 

2310 SLOVENSKA BISTRICA      Datum: 19.05.2020 

 

 

Zadeva: EPIDEMIJA COVID 19 - KRONOLOGIJA  

V začetku januarja 2020 so mediji poročali o skrivnostni pljučnici na Kitajskem. WHO 

poroča, da se nov virus med bolniki ne prenaša zlahka, v Wuhanu so objavili, da ni opazen 

prenos virusa iz človeka na človeka. Mnenje NIJZ: Predhodni rezultati kažejo na nov korona 

virus kot povzročitelj nejasnih pljučnic, prijavljenih v Wuhanu na Kitajskem. Zdi se, da virus 

sodi med betakorona viruse, rod, ki vključuje tudi virus SARS in MERS-CoV. Kmalu na 

Kitajskem za nenavadno obliko pljučnice umre prvi človek- 61 letni bolnik v mestu Wuhan. 

13.1.2020: V Ljubljani ob začetku sezone gripe odprli oddelek za gripo. 

21.1.2020: Nenavadna pljučnica na Kitajskem je zahtevala 3 smrtne žrtve. Potrdili, da se virus 

širi tudi med ljudmi. Ni zelo verjetno, da bi virus prišel v Evropo, na rimskem letališču 

Fuimicino so uvedli nadzor nad potniki, ki bodo prileteli iz Wuhana. Okuženih je 217 ljudi, 3 

so umrli. WHO razpravlja ali gre za svetovno grožnjo. Tveganje za prenos virusa v Slovenijo 

je srednje visoko. Pripravili so definicijo primera za prijavo in spremljanje. 

26.1.2020: Sestane se koordinacijska skupina za spremljanje in obvladovanje nalezljivih 

bolezni v Ljubljani. WHO: Tveganje za koronavirus na globalni ravni je visoko. NIJZ odpre 

brezplačno telefonsko številko za informacije o novem koronavirusu. Odsvetovana so vsa 

potovanja na Kitajsko 

 

3.2.2020: Na vratih UKC Maribor že obvestila o koronavirusu 

 

8.2.2020.: Gripa na vrhuncu  

 



13.2.2020: Ministri za zdravje EU: v EU 40 okuženih, priporočilo: nošenje mask ni potrebno, 

zdravstveni delavci naj nosijo maske v smiselnih okvirih, ne cel delovni čas. NIJZ- tedenski 

pregled gibanja nalezljivih bolezni 14.2.- 20.2.2020 ima zabeleženo, da so v Italiji 4 okuženi . 

 

17.2.2020: Delo, ZIB: Št.obolelih na Kitajskem upada. Poročata kot bi bil virus le na 

Kitajskem 

 

18.2.2020: NIJZ vzpostavi spletno stran o koronavirusu, izdani ukrepi za vse, ki prihajajo iz 

Wuhana 

 

24.2.2020: ZIB: V Italiji je nov virus zahteval 3 smrtne žrtve, okuženih preko 150. MZ- 

Šabeder: pri nas virusa ni, ni vzroka za preplah. Državna sekretarka svetuje potnikom iz 

Italije: opazujte se, v primeru temp. nad 38, kašelj, težko dihanje- kontaktirajte zdravnika po 

telefonu. Italija je 23.2. 2020 odredila izolacijo. ZD SB pošlje obvestila in navodila v primeru 

suma na okužbo z novim koronavirusom. Reševalno vozilo pred vhodom je prostor za 

izolacijo, pregled in jemanje brisov. 

 

25.2.2020: Ni potrebno odpovedati obiska tujine, ni potrebna nošnja mask, življenje se ne sme 

ustaviti.Vstopne točke so vsi ZD, ki imajo NMP. Zdravniška zbornica poziva k vzpostavitvi 

mreže vstopnih točk in zahteva ustrezno osebno varovalno opremo. V ZD Slovenska Bistrica 

izdamo obsežna navodila za delo s pacienti, kjer je postavljen sum na okužbo Covid 19.   

 

26.2.2020: 1. sestanek na Občini Slovenska Bistrica:  CZ in Občina SB z ZD SB- glede 

virusa. 

 

28.2.2020: Sestanek z ministrom Šabedrom, Čander, ekipa NIJZ v Ljubljani- podatek, da 

bodo naredili mrežo vstopnih točk- 16. NIJZ: osebe, ki so zdrave in prihajajo iz ogroženih 

območij, se lahko normalno vključujejo v delo. CZ občine Slovenska Bistrica postavi na 

parkirišče 2 mobilni hišici. 

 

2.3.2020: Navodilo MZ: Organizacija dela pri obvladovanju širjenja Covid 19 za izvajalce 

primarne ravni- ZD Sl. Bistrica ni več vstopna točka za jemanje brisov. Kovid točke še niso 

vzpostavljene, SLO se pridružuje prvemu naročilu za varovalno opremo. 

 

4.3.2020: Prvi pacient v Sloveniji 

 

7.3.2020: V času dežurstva zaklenemo ZD. Pojavi se zapis, da je v SLO  virus- lažni preplah. 

NIJZ: ne odpovedujte dela v CKZ. 

 

10.3.2020: Dopis zaposlenim in pacientom na spletno stran ZD SB glede ukrepov in 

priporočil ob pojavu okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2): Vhod 1 zaprt, vstop pacientov 

v ZD je možen le skozi vhod 2 in 3 po predhodnem pogovoru z zdravstvenim delavcem, ki je 

lociran zunaj pred vhodom., v prostore zdravstvenega doma lahko vstopajo le pacienti, ki so 

naročeni in nimajo znakov morebitne okužbe s koronavirusom. Pacienti, pri katerih bi bila 



možna okužba s koronavirusom, ne vstopajo v ZD. Preden zdravstveni delavec taki osebi 

dovoli vstop, se po telefonu posvetuje z izbranim pacientovim zdravnikom. V  času od 19.30  

do 6.30 ure zjutraj, v soboto, nedeljo in ob praznikih je ZD zaklenjen. Pacienti vstopajo po 

predhodnem klicu na mobilno telefonsko številko. Odpoved preventivnih programov 

 

12.3.2020 Razglašena epidemija  

 

17.3.2020: Dvig ravni za obravnavo pacientov: SL. Bistrica spet vstopna točka 

 

18.3.2020: 2. Sestanek CZ na občini ob razglasitvi epidemije 

 

20.3.2020: V ZD SB prejmemo dva dodatna kontejnerja- CZ (18.3.), triažni šotor in ograjo 

okrog ZD. Zaradi pomanjkanja opreme svetujejo, da nismo vstopna točka. 

 

22.3.2020: Sestanek v Mariboru o enotni Vstopni COVID ambulanti za pediatrijo, 

dogovorimo se tudi, da ostanemo točka za odvzem brisov in vodenje DSO dom dr. Jožeta 

Potrča. Omejitev vstopa v ZD- triaža. 

 

23.3.2020: ZD Slovenska Bistrica od ponedeljka, 23. 3. 2020, deluje po spremenjenem režimu 

dela in dostopa. Vstop je mogoč izključno prek vzpostavljene triaže pred ZD Slovenska 

Bistrica, kar velja tudi za zaposlene. Zdravstveni delavec na triaži povpraša za razlog prihoda, 

izmeri telesno temperaturo, povpraša po počutju, ter poda potrebna navodila. Če so pacienti 

dogovorjeni z zdravnikom, si pred odhodom v ZD obvezno razkužijo roke in nadenejo 

zaščitno masko. Če pacienti niso dogovorjeni  je potrebno poklicati na informacije ZD, kjer 

vam bodo podali potrebne informacije. Ambulante od 23.3. ne delujejo na nivoju družinskega 

zdravnika ampak na nivoju ZD: administrativne ambulante in ambulante za preglede bolnikov 

brez znakov okužbe, sumljivih na Covid 19.  

 

Od 24.3.2020 jemljemo brise za stanovalce Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in enota 

Slovenska Bistrica. 

 

14.4.2020: Z delom pričnejo otroške posvetovalnice. 

 

20.4.2020: Z delom pričnejo specialistične ambulante (nevrolog, rtg, UZ),  pričnejo se 

cepljenja in  fizioterapija. 

 

Od 28.4.2020: Pričnejo se pregledi novinčkov. 

 

Po 1.5.2020 laboratorij ponovno opravlja odvzem v svojih prostorih- obvezno naročanje v 

laboratorij. 

 

4.5.2020: Z delom pričnejo ambulante izbranega zdravnika in razvojna ambulanta. 

 



Od 11.5.2020 zaposleni v ZD sami beležijo telesno temperaturo in zdravstveno stanje, ne meri 

več triaža. Laboratorij opravlja  odvzem ponovno od 6,30 do 14,00 ure. Popoldne še ni 

laboratorija. Ni več dodatno informatorja na telefonu popoldne. 

 

15.05.2020: Vlada prekliče epidemijo z 31.05.2020.  

  

18.5.2020  pričnejo z delom vse ambulante v ZD Slovenska Bistrica. Odpirajo se šole za prvo 

triado in vrtci. 

 

25.5.: V šolo se vrnejo učenci 9. razredov. 

 

V ZD Slovenska Bistrica smo v času od razglasitve epidemije do  18.05.2020 opravili 45 

brisov ob sumu na okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2). Brise smo odvzeli zaposlenim v 

ZD SB in v Dom-u dr.Jožeta Potrča Poljčane. Vsi odvzeti brisi so bili negativni. 

 

ZD Slovenska Bistrica je skupaj z Občino Slovenska Bistrica in Civilno zaščito ves čas (od 

prvega sestanka 26.02.2020) kontinuirano sodeloval in usklajeval aktivnosti potrebne za 

zajezitev epidemije. OD Civilne zaščite smo prejeli 4 kontejnerje in triažni šotor, ter osebno 

varovalno opremo (kirurške maske, zaščitni kombinezoni in rokavice).  

 

 

 

Pripravili: 

 

Jožefa Lešnik Hren dr.med.,spec.šol.med 

Mag.Urška Sedmak, univ.dipl.ekon. 

 

 

   

 

 

     


