
    

 

 

OBVESTILO IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 12/23. 10. 2020 
 

Spoštovane občanke in občani! 

 

Vlada je 19. oktobra razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike 

Slovenije in velja 30 dni. 

Z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 

zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 se: 

- začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji, 

- začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, 

- omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. 

 

TEDEN BOJA ZA ZAUSTAVITEV VIRUSA: 

Ukrepi, ki bodo vstopili v veljavo s soboto 24. 10. 2020, so: 

- zaprtje gostinskih obratov, dovoljena dostava hrane, 

- zaprtje hotelskih kapacitet, z izjemami za poslovne delegacije, diplomatske in športne 

profesionalne ekipe, 

- zaprtje trgovskih centrov, izjema živilske trgovine, gradbeni in tehnični material, hrana 

za živali in kmetijske potrebščine. 

 

Od 26. do 30. oktobra pa bodo zaprti tudi vsi vrtci v Republiki Sloveniji. 

 

KOORDINACIJSKI ŠTAB: 

Koordinacijski štab Občine Velika Polana je aktiviran, podrobno spremlja situacijo v državi in 

lokalnem okolju ter usklajuje ukrepe in navodila usmeritev štaba Civilne zaščite Republike 

Slovenije ter štaba Civilne zaščite za Pomurje in sklepe Vlade RS. 

 

 INFO: 02 577 67 50, 041 528 678: E-mail: obcina@velika-polana.si 
 

 

POMOČ PRI OSKRBI: 

Občina Velika Polana bo za posameznike, ki bodo to nujno potrebovali, organizirala oskrbo za 

občane, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s 

hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...). Za pomoč se naj obrnejo koordinacijski štab 

oz. občinsko upravo, kjer vam bomo uredili najnujnejše. 
 

 

OBČINSKI PROSTORI: 

Zaradi varnosti občanov prepovedujemo uporabo vseh občinskih prostorov (center ZiR, 

Medgeneracijski centri, dvorana Doma krajanov,…)!  
 

 

PRIREDITVE: 

Vlada RS je prepovedala vse javne kot tudi zasebne prireditve. 
 

 

ŠPORTNI OBJEKTI IN IGRALA: 

Za izvajanje organizirane športne vadbe in tekmovanj rekreativnih ter tekmovalnih skupin se 

prepove uporaba vseh športnih objektov. Prav tako se prepove uporaba občinskih igral, ki se 

nahajajo v parku Dežela štorkelj in na dvorišču vrtca pri osnovni šoli.  
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ŽUPNIJA VELIKA POLANA:  

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta je bilo dogovorjeno (glede na navodila SŠK), da lahko 

kot posamezniki in kot družine prejmete sveto obhajilo vsako nedeljo, med 9. in 10. uro. Ob 

vstopu v cerkev zmolite kesanje in Oče naš, pristopite k obhajilu, se v molitvi zahvalite ter 

odidete. Ob tem lahko darujete svoj dar za nedeljsko nabirko.  

Cerkev je odprta za zasebno molitev vsako nedeljo, od 9. do 12. ure. Držimo se vseh 

predpisanih ukrepov. Lepo vabljeni. 

Verski časopisi (tudi župnijski list) se nahajajo v garaži na župnišču, kjer jih lahko kdajkoli 

vzamete.  

Obvestila iz župnije lahko spremljate na župnijski Facebook strani: Velika Polana Župnija, 

župnik pa je vedno dosegljiv po mobitelu ali drugih elektronskih medijih. 

Boris Tibaut, župnik 

 

DOM DANIELA HALASA:  

Zaradi zagotovitve večje varnosti in zmanjšanja tveganj za prenos virusa SARS-CoV-2 začasno 

obiskovanje svojcev in prijateljev, ki bivajo v Domu Danijela Halasa, ne bo možno. Gibanje na 

svežem zraku je za zdravje in telesno kondicijo izjemnega pomena. Večina stanovalcev Doma 

Danijela Halasa za to uporablja teraso doma, neposredno okolico doma ali organiziran sprehod, 

posamezniki pa gredo radi tudi na daljši sprehod ali na vožnjo s kolesom. Pri tem lahko pridete 

z njimi v stik tudi prebivalci Občine Velika Polana. V takem primeru vas glede na razglašeno 

epidemijo prosimo, da se izogibate vsem stikom z njimi in da jim ne dajete nobenih stvari, niti 

“jesenskih pridelkov”. S tem boste tudi vi prispevali k temu, da se bodo naši stanovalci še naprej 

lahko gibali na svežem zraku, kar je zelo pomembno za njihovo zdravje in telesno kondicijo. 

Facebook stran: Dom Danijela Halasa Velika Polana - Zavod Karion. 

Andrej Štesl, direktor 

 

#OSTANI ZDRAV: 

Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam 

sporoči ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak 

izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših 

bližnjih in celotne družbe. 

Namestite aplikacijo: 

1. V spletni trgovini App Store ali Google Play poiščite #Ostani zdrav. 

2. Naložite aplikacijo. 

3. Odprite aplikacijo in sledite navodilom ob namestitvi. 

4. Za pomoč pokličite 080 17 87. 

 

Namestite jo lahko tudi s skeniranjem QR kode: 

 
Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

 

Hvala vam, da ste odgovorni! 

 

INFO: 02 577 67 50, 041 528 678: E-mail: obcina@velika-polana.si 
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