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Zadeva: Informacija o epidemiološkem stanju zaradi COVID-19 na območju občine Slovenska  

                   Bistrica   
 

 

Informacija o epidemiološkem stanju glede COVID-19 na območju občine Slovenska Bistrica 

je namenjena seznanitvi  Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica o situaciji širjenja okužb 

ter o vseh aktivnostih in ukrepih občinskih organov za njeno preprečevanje. Občina Slovenska 

Bistrica sledi vsem ukrepom Vlade RS in dodatno deluje tudi na področju preventivne e 

dejavnosti in osveščanju prebivalstva.   

 

V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno stanje in naše aktivnosti v drugem valu same 

epidemije, kot sledi: 

 

Epidemiološko stanje, dne 6.7. 2020 je pokazalo 6 okuženih na območju naše občine.  
 

V naslednjih treh dneh smo prišli na 11 okuženih. Nato se je stanje umirilo in 22.7. 2020 smo imeli še 

samo 2 aktivno okužena.  

 

23.7. 2020 nas je Direktorica Doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica obvestila, da 

so ponovno odprti za obiske na podlagi mnenja epidemiologa o ugodnem epidemiološkem stanju na 

območju naše občine in izrednega nadzora Varuha človekovih pravic RS.   

 

Od Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica smo zahtevali, da nam posredujejo načrt 

ukrepanja ob pojavu prve okužbe v domu. Dne 28.7. 2020 so nam dostavili ustrezni načrt ukrepanja. 

 

V mesecu juliju 2020 smo na prošnjo vodstva ZD Slovenska Bistrica naročili nov bivalni 

kontejner za potrebe reševalne službe. Bivalni kontejner je namenjen ločenosti ekip reševalne 

službe. 

 

Vse bivalne kontejnerje smo opremili z ustreznimi klimami, ki imajo tudi funkcijo ogrevanja. 
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Šotor CZ smo prestavili neposredno pred vhod ZD Slovenska Bistrica za potrebe čakalnice 

pacientov.  

 

Dne 2.8. 2020 na območju naše občine nismo imeli več nobenega aktivno okuženega. 

 

Dne 18.8. 2020 smo imeli ponovno eno osebo okuženo. Z dnem 23.8. 2020 so okužbe pričele  

počasi naraščati.  

 

Dne 27.8. 2020 ob 9.00 smo imeli sestanek z vsemi ravnatelji OŠ, srednje šole in vrtca. Prisotni 

so bili podžupan, Stanislav Mlakar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Irena Jereb in vodja 

pisarne župana, Vojka Osojnik. Ravnatelji so predvsem izpostavili problem zagotoviti ločenost 

razredov za jutranje varstvo ter  materialnih stroškov nabave zaščitnih mask.  

Glede na navodila ministrstva za šolstvo so bile šole same zadolžene za zagotavljanje zaščitnih 

mask. Dogovor je bil, da gredo v skupno nabavo pralnih zaščitnih mask.  

 

Kasneje so prejele osnovne šole obvestilo, da lahko zaščitne maske prejmejo tudi na URSZR 

Izpostava Maribor v Pekrah. 

 

S septembrom so okužbe  naraščale dnevno in sicer od 1 do 3 okužene osebe. Dne 23. 9. 2020 

in 24.9. 2020 smo imeli kar 8 novih okužb. Največ okužb smo imeli 2.10. 2020 in sicer 6. 

 

Glede na poslabšanje epidemiološkega stanja smo imeli, dne 9.9. 2020 ob 8.30 uri posvet. 

Prisotni so bili: podžupan, Stanislav Mlakar,  direktor občinske uprave, Branko Žnidar, 

direktorica Doma dr. Jožeta Potrča, Iva Soršak, predstavnika ZD Slovenska Bistrica, Alenka 

Antolinc in Jernej Hren, poveljnik OGP, Franci Turk, pomočnik komandirja PP Slovenska 

Bistrica, Venčeslav Markuš, vodja oddelka za družbene dejavnosti Irena Jereb, vodja 

medobčinskega inšpektorata in redarstva, Robi Vrečko, poveljnik štaba CZ, Branko Hojnik in 

vodja pisarne župana, Vojka Osojnik. 

Podžupan je predstavil stanje v občini glede okužb. Glede povečevanja okužb je videl problem 

v zabavah in druženjih in prepoznem izdajanju karantenskih odločb ter neupoštevanju ukrepov. 

Predstavnik ZD Slovenska Bistrica, Jernej Hren nas je informiral, da zaščitne opreme je dovolj 

in da je dobava redna. Pri prvi okužbi v juniju so uspeli preprečiti nadaljnje širjenje okužb. 

Izpostavi problem cepljenja proti gripi zaradi večjega števila pacientov in protokola vstopa v 

ZD. 

Strokovna direktorica ZD Slovenska Bistrica, Alenka Antolinc nas je seznanila, da je cilj 

epidemiologov, da ne dajo otrok v karanteno nepotrebno. Znatno se je povečal skok napotitve 

pacientov na odvzem brisov. Če so pred šolo imeli 4 napotitve na dva dni, je teh sedaj 18. 

Menila je, da se ljudje ne držijo ukrepov oz. nasprotujejo ukrepom.  

Direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Iva Soršak je opozorila, da imajo težave pri 

izdobavi opreme zaradi kvot dobavitelja. Težave bodo imeli s kadri, ko bodo nekateri v 

izolaciji. Z ministrstvom za zdravje je bil sprejet dogovor, da bodo prvi okuženi lahko v bolnici 

do 7 dni, v tem času pa se vzpostavi sivo in rdečo cono. Problem imajo z obiskovalci, ki ne 

upoštevajo ukrepov in so velika grožnja stanovalcem. 

Predstavnik PP Slovenska Bistrica, Venčeslav Markuš je povedal, da karantenske odločbe za 

tujce izročajo sami in tudi izvajajo kontrolo, za ostale pa sodelujejo z zdravstvenim 

inšpektoratom. Globe za ne nošenje mask ne morejo izdati, lahko pa podajo predlog 

zdravstvenem inšpektoratu.     

 



Direktor OU je predstavil zahtevek stranke za postavitev zabaviščnega parka v Slovenski 

Bistrici. Zaprosil je prisotne za strokovno mnenje. Mnenje je bilo, da bo v zabaviščnem parku 

problem zagotoviti ustrezne higienske pogoje za preprečitev širjenja okužb. 

 

Zaradi  slabšanja epidemiološkega stanja na območju občine smo, dne 14.9. 2020 na spletni 

strani občine  objavili poziv občanom, da naj spoštujejo vse preventivne ukrepe za 

preprečevanje okužb s COVID-19. 

 

Dne 18.9. 2020 smo se v ZD Slovenska Bistrica sestali podžupan, Stanislav Mlakar, direktorica 

ZD Slovenska Bistrica, Urška Sedmak, strokovna direktorica Alenka Antolinc in poveljnik CZ, 

Branko Hojnik glede potrebe po dodatnem sanitarnem bivalniku.  

 

Dne 18.9. 2020 so želeli iz UKC Maribor pripeljati okuženega stanovalca v Dom Dr. Jožeta 

Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica, ki se je okužil na internem oddelku. Direktorica 

doma in stanovalci so se tej nameri uprli zaradi prevelikega tveganja, da se okužba prenese v 

zdravo sredino. Vodstvo občine je na pristojnih ministrstvih prav tako skušala doseči opustitev 

vrnitve okužene osebe v dom. UKC Maribor so zadržali okuženo osebo do ozdravitve. 

 

Z dne 21.9. 2020 so v ZD Slovenska Bistrica pričeli z jemanjem brisov pacientov s sumom na 

okužbo COVID-19 po sistemu »DRIVE IN«. 

 

Dne 22.9. 2020 je bil posredovan v usklajevanje na URSZR Izpostava Maribor,  načrt zaščite 

in reševanja o pojavu epidemijo oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh na območju občine 

Slovenska Bistrica. Usklajevanje je potekalo tudi za državne in regionalne načrte za nalezljive 

bolezni pri ljudeh. Najavljeni so inšpekcijski pregledi načrtov. 

 

Dne 24.9. 2020 je imel sejo Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica na kateri je obravnaval 

epidemiološko stanje na območju občine. 

 

Dne 25.9. 2020 je ekipa PGD Sp. Polskava postavila pred vhodom ZD Slovenska Bistrica večji 

vojaški šotor za čakalnico pacientov. 

 

Do 25.9.2020 so bili v karanteni  razred  OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava,  razred  2 OŠ 

Slovenska Bistrica, oddelek vrtca Otona Župančiča v Slovenski Bistrici, oddelek Doma Minke 

Namestnik Sonje in oddelek vrtca Laporje. 

 

Popoldan, dne 5.10. 2020 smo prejeli informacijo o prvi okužbi v Domu Dr. Jožeta Potrča 

Poljčane – Enota Slovenska Bistrica. Oseba ni kazala nobenih znakov, se pa je okužil v UKC 

Maribor na obravnavi za drugo bolezen. Oseba je bila še istega dne  premeščena v negovalno 

bolnišnico v Ljubljani. Dom je pričel izvajati vse ukrepe po načrtu glede vzpostavljanja sive in 

rdeče cone. 

8.10. 2020 smo prejeli obvestilo o okužbi zaposlene v ZD Slovenska Bistrica. Celotna 

ambulanta je bila v karanteni.  

 

Tega dne smo imeli največ okužb dnevno in sicer 8 oseb. 

 

Dne 12.10. 2020 smo prejeli obvestilo o novi okužbi v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota 

Slovenska Bistrica. Okužila se je zaposlena doma. Naslednjega dne se je okužil še stanovalec. 

 



Dne 13.10. 2020 smo postavili sanitarni kontejner za potrebe Doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane 

-Enota Slovenska Bistrica. 

 

Dne 14.10. 2020 se je epidemiološko stanje v državi znatno poslabšalo vsaj smo imeli preko 

700 pozitivnih oseb, prav tako naslednji dan. Vlada je sprejela ukrepe za območja regij, ki 

sodijo v rdečo območje glede na incidenco 140 okuženih na 100.000 prebivalcev.. 

 

Dne 15.10. 2020 je glede na poslabšanje epidemiološkega stanja v državi in občini  podžupan 

Stanislav Mlakar sklical sestanek z direktorico TD Slovenska Bistrica, Urško Sedmak, 

strokovno direktorico Alenko Antolinc, predstavnikom Zavoda za šport S.B. Boštjanom 

Fridrihom, predstavnico ODD, Majo Tič, vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva, 

Robijem Vrečko, direktorjem Komunale Slovenska Bistrica, Maksom Tramšek, vodjo pisarne 

župana Vojko Osojnik in poveljnikom CZ, Brankom Hojnik. 

Podžupan je predstavil epidemiološko stanje v občini. Vse prisotne je pozval na predloge za 

morebitne dodatne ukrepe za preprečevanja širjenja okužb v občini. 

Poveljnik CZ je predstavil stanje v številkah in ukrepe vlade. Posebni ukrepi veljajo za rdeče 

regije. Zapirajo se nekatere storitve. Prepovedano je zbiranje in druženje nad 10 oseb. Nošenje 

mask je obvezno tudi na prostem. Podravska regija še uradno trenutno ni rdeča. 

Se pa za celotno državo uvaja pouk na daljavo za osnovnošolce od 6 razreda dalje ter vse 

srednješolce.  

Strokovna direktorica ZD nas je seznanila, da od kar jemljejo brise se število teh povečuje in 

tudi število pozitivnih. Glede na izkušnje na terenu podpira ukrepe vlade.  

Obravnavamo tudi problem pridobivanja informacij, ker nimamo nobenih uradnih podatkov kaj 

se dogaja po gospodarskih družbah. 

Z javnimi zavodi je bil dosežen dogovor, da občino obvestijo o okužbah in odrejenih 

karantenah. Posredujejo se samo obvestilo brez osebnih podatkov.  

 

Poveljnik CZ RS je posredoval priporočila za ukrepanje v občinah, ki niso v rdečih regijah, so 

pa glede na število okuženih dejansko v rdečem območju. Ukrepi so enaki kot veljajo za rdeče 

regije. 

 

Dne 19.10. 2020 je bila razglašena epidemija v RS. Zaprli so večino storitvenih in gostinskih 

dejavnosti ter šole. Istega dne je bil aktiviran štab CZ Občine Slovenska Bistrica v razširjeni 

sestavi in se je sestal ob 10.00 uri. Obravnaval je epidemiološko stanje v občini. Sklep je, da 

občina sledi vsem ukrepom Vlade RS in dodatno preventivno opozori občane o upoštevanju 

vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Na spletu so se objavila preventivna obvestila in 

izdelali plakati ter letaki. Država je še razglasila omejitev gibanja med 21.00 uro in 6.00 uro 

 

Glede na znatno povečanje okužb na območju občine, se je štab CZ ponovno sestal, dne 26.10. 

2020. Sprejel se je sklep, da vsi vrtci zagotovijo nujno varstvo ter da poveljnik štaba CZ 

ponovno pozove občane po upoštevanju ukrepov. 

 

Varnostni sosvet občine Slovenska Bistrica je zasedal, dne 28.10. 2020. Seznanil se je z 

epidemiološkim stanjem na območju občine. Posebej se je izpostavilo nadaljnje delovanje 

tržnice pod  pogoji kot veljajo za prodajane ob upoštevanju število kupcev na  površino. Vsi 

člani so podprli predlog, da tržnica ostane odprta pod navedenimi pogoji. 

 

Dne 29.10. 2020 smo se sestali z ravnateljicami osnovnih šol v Slovenski Bistrici glede 

zagotavljanja prehrane za otroke iz socialno ogroženih družin. Dogovorjeno je bilo, da se v 

šolah izvede pregled in ugotovi dejansko stanje potreb po prehrani. 



 

Vodstvo občine zadolži CZ Občine Slovenska Bistrica, da prouči možnost dobave 60 postelj in 

pregradnih sten za morebitno vzpostavljanje rezervne rdeče cone v Atletski dvorani Slovenska 

Bistrica. 

 

Zaradi kadrovskih stisk v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica smo, 

dne 1.11. 2020 pozvali člane gasilskih društev, ki imajo opravljen tečaj prve pomoči, za pomoč 

pri delu v beli in sivi coni. Na poziv po pomoči so se javile 4 gasilke in 3 gasilci.  

 

Dne 4.11. 2020 smo se, podžupan Stanislav Mlakar, vodja pisarne župana, Vojka Osojnik, ga. 

Marija Bračič in poveljnik štaba CZ, dogovorili, da se pozove k pomoči v dostavi hrane in 

zdravil ter za pomožna dela v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica, 

prostovoljce v prvem valu in nove prostovoljce. Prostovoljce je prevzela ga. Marija Bračič. 

 

Javilo se je 29 prostovoljcev od teh je 8 pripravljenih delati tudi v Domu Dr. Jožeta Potrča 

Poljčane – Enota Slovenska Bistrica. 

 

Dne 10.11. 2020 nas direktorica doma Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica 

obvesti, da je dodatno okuženih 11 stanovalcev, skupaj 30 in obstaja verjetnost, da bo potrebno 

pripraviti rezervno rdečo cono.  

 

Še istega dne si s predstavniki Zavoda za šport Slovenska Bistrica in podžupanom Stanislavom 

Mlakarjem in občinskimi hišniki ogledamo Atletsko dvorano Slovenska Bistrica ter preverimo 

možnost namestitve 40 postelj. Za to število postelj se je predvidelo 80 kom. pregradnih sten. 

 

Dne 11.11. 2020 ob 8 uri smo podžupan Stanislav Mlakar, predstavniki Zavoda za šport 

Slovenska Bistrica in poveljnik CZ  dobili v dvorani s predstavniki koordinacijske skupine za 

DSO go. Boženo Kotnik  Kevorkijan,g Jernejem Hren in predstavniki Doma Dr. Jožeta Potrča 

Poljčane skupaj z njihovo direktorico Ivo Soršak.  

Mnenje koordinacijske komisije je bilo, da glede na standard doma vsi ostanejo v domu in se 

preuredi rdečo cono v 1. nadstropju. 

 

Dne 13.11. 2020 se je vzpostavila telefonska številka za pomoč občanom za dostavo hrane in 

zdravil in sicer od 8 do 17 ure. 

 

Istega dne je župan dr. Ivan Žagar, zaradi ponovnega poslabšanja epidemiološkega stanja v 

občini, ponovno prosil občanke in občane, da upoštevajo vse zaščitne ukrepe za preprečevanje 

širjenja okužb.    

 

Dne 14.11. 2020 je bilo v domu že 52 okuženih stanovalcev ter 11 zaposlenih. 5 stanovalcev so 

odpeljali v UKC Maribor.  

 

Dne 17.11. 2020 nas je direktorica doma obvestila, da so trije stanovalci žal umrli.   

Še istega dne smo posredovali koordinatorki za DSO go. Boženi Kotnik Kevorkijan predlog, 

da namestimo zdrave samostojne osebe v hotelu v Slovenski Bistrici, da skušamo preprečiti 

nadaljnje širjenje okužb in s tem tudi nove smrti. Imenovana je odločno zavrnila preselitev 

zdravih oseb, ker to ni v skladu epidemiološko, zdravstveno in socialno stroko.        

 

Dne 19.11. 2020 so predstavniki ZD Slovenska Bistrica in občine opozorili na alarmantno 

stanje v občini ter pozvali vse občane, da upoštevajo vse zaščitne ukrepe še zlasti vse zaposlene, 



da naj ne hodijo na delo v kolikor imajo kakršne koli znake COVID-19. Zaznali so namreč 

povečanje okužb v delovnih sredinah. 

 

Do današnjega dne je v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane – Enota Slovenska Bistrica okuženih 

68 stanovalcev ter 16 zaposlenih. Žal je umrlo 5 stanovalcev. 

    

Na območju Občine Slovenska Bistrica je trenutno 416 aktivno okuženih  oseb, skupno pa jih 

je bilo okuženih 1063 oseb (prvi in drugi del skupaj). Incidenca za našo občino je kar 1611 

okuženih na 100.000 prebivalcev. 

 
 

 

 

       Poveljnik štaba CZ Občine Slovenska Bistrica   

                 Branko HOJNIK 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 


