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Zadeva:           Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom 

 

Spoštovane občanke in občani, 

obveščamo vas, da so v Sloveniji na dan 12.3.2020 do 14. ure zabeležili 89 okužb z virusom 
SARS-CoV2, opravljenih je bilo 3.058 testiranj. Zaradi učinkovitejšega spopadanja s situacijo 
je bila dne 12.3.2020 razglašena epidemija, aktiviran je bil državni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije. Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 je 
začela veljati 12.3.2020 ob 18. uri. 

Za zajezitev širjenja virusov je potrebno slediti priporočilom in navodilom strokovnih služb. 
Vse informacije v zvezi s spremljanjem koronavirusa so dostopne na spletnih straneh 
Koronavirus COVID-19 in Spremljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Zaprtje šol in vrtcev 

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je na podlagi 
odredbe Ministrstva za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v vseh vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Ukrep o zaprtju vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji 
bo stopil v veljavo z dnem 16.3.2020 in sicer do vključno 29.3.2020. Vzgojno-izobraževalne 
ustanove bodo starše oziroma skrbnike otrok seznanile s točnejšimi informacijami glede 
poteka izobraževalnega procesa.  

Osnovna šola Vodice se že pripravlja, da bo šolski program v celoti izvajala na daljavo, za 
več informacij sledite novicam, objavljenim na spletni strani Osnovne šole Vodice. 

Vrtec Škratek Svit Vodice bo za nujne primere zagotovil en odprt oddelek, v katerega bodo 
sprejeli izključno zdrave otroke, katerih starši so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to 
izkažejo s pisnim potrdilom ter izjavo delodajalca (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, 
zaporih, komunalnih službah, lekarnah, domovih za ostarele itd.). O vseh nadaljnjih 
informacijah in ukrepih boste obveščeni preko spletne strani Vrtca Škratek Svit Vodice. 

 

Dnevni topli obrok za starejše in bolne občane 

Kljub zaprtju vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov bo kuhinja Osnovne šole Vodice delovala 
nemoteno, kar pomeni, da bo Občina Vodice v sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala 
Vodice, d.o.o. starejšim občanom in drugim upravičencem še naprej zagotavljala dnevni topli 
obrok. 

 

 

http://www.sos112.si/slo/tdocs/epidemija_pandemija.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/epidemija_pandemija.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/odredba-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.os-vodice.si/
https://www.vrtec-vodice.si/
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Pomoč starejšim in obolelim občanom 

Koronavirus najbolj ogroža starejše ljudi, saj je potek bolezni COVID-19, ki jo virus povzroča, 
pri tej populaciji težji, možnih je več zapletov. Občina Vodice zato starejše osebe v skladu s 
priporočili stroke naproša, da se ne zadržujejo na lokacijah, kjer je večje število ljudi. 

Vse ostale občane, sorodnike, sosede in prijatelje naprošamo za solidarnost do starejših in 
obolelih oseb, katerim po vaših zmožnosti, namesto njih, nudite pomoč pri vsakdanjih 
opravkih, nakupu hrane, zdravil in drugih življenjsko potrebnih dobrin. 

V kolikor bi starejši potrebovali dodatno pomoč v obliki storitev, katere jim ne morejo 
zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, lahko to sporočite Štabu civilne zaščite Občine Vodice 
na telefonsko številko 041/384-197 (član štaba g. Štefan Kunstelj), ki bo v sodelovanju z 
Občino Vodice, civilno zaščito in društvi po svojih najboljših močeh skušal zagotoviti 
potrebno pomoč.  

 

Odpoved javnih prireditev in dogodkov 

Občina Vodice v skladu z odredbo Ministrstva za zdravje o prepovedi zbiranja na prireditvah 
v javnih prostorih do preklica odpoveduje vse dogodke in prireditve v kulturnih dvoranah 
Vodice, Utik in Skaručna ter najem občinskih dvoran. Hkrati se zaradi povečane stopnje 
tveganja do nadaljnjega ne bo sklicevalo sej Občinskega sveta Občine Vodice in njegovih 
delovnih teles ter sestankov, na katerih bi bilo prisotno večje število oseb. 

V skladu s priporočili pristojnih se zaradi povečanega epidemiološkega tveganja vsem 
organizatorjem prireditev in občinskim društvom priporoča odpoved oziroma prestavitev že 
načrtovanih zborovanj, sestankov in drugih dogodkov.  

 

Poslovanje občinske uprave Občine Vodice 

Z namenom zmanjševanja možnosti širjenja okužbe s koronavirusom stranke naprošamo, da 
se poslužujejo elektronskih vlog, dostopnih na povezavi https://vodice.si/eVloge. Pošto lahko 
oddate tudi neposredno v nabiralnik pred sedežem občinske uprave Občine Vodice na 
naslovu Škofjeloška cesta 7 v Vodicah. Strankam smo v času uradnih ur na voljo na 
telefonski številki 01/833-26-10 in preko elektronske pošte obcina@vodice.si. 

V poslovnih prostorih občinske uprave smo omejili gibanje obiskovalcev, zato vse 
neodložljive obiske strank sprejemamo v sejni sobi občinske uprave Občine Vodice v pritličju. 
Za ta namen je pred stavbo na voljo domofon, preko katerega nas pred vstopom v stavbo, 
prosimo, obvestite o svojem prihodu. 

 

Poslovanje Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. 

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. zaradi povečane stopnje tveganja okužb s 
koronavirusom od dne 12.3.2020 strank ne sprejema v prostorih podjetja. Za vse informacije 
so na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01/833-215-00 in preko elektronske pošte 
info@jpk-vodice.si. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0495/odredba-o-prepovedi-zbiranja-na-javnih-prireditvah-v-javnih-prostorih-zaprtega-tipa-v-republiki-sloveniji
https://vodice.si/eVloge
mailto:obcina@vodice.si
mailto:info@jpk-vodice.si
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Začasni zbirni center Vodice 

Od dne 14.3.2020 bo do preklica zaprt Začasni zbirni center Vodice. Kosovne odpadke bo 
možno oddajati po preklicu. 

 

Poslovanje Javnega podjetja VOKA Snaga, d.o.o. 

Poslovanje Javnega podjetja VOKA Snaga, d.o.o. se izvaja brez sprememb. Odvozi 
zabojnikov za smeti potekajo po ustaljenem urniku. 

 

Zdravstvo, zobozdravstvo in patronažna služba 

Zdravstvene, zobozdravstvene in patronažne storitve se do nadaljnjega izvajajo v omejenem 
obsegu. Vse informacije s kontaktnimi podatki lahko pacienti prejmejo neposredno pri vaših 
izbranih izvajalcih zdravstvenih storitev. 

 

Poslovanje Upravne enote Ljubljana in krajevnih uradov 

Glede na trenutno epidemiološko situacijo Upravna enota Ljubljana od 13.3.2020 do 
prenehanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni na krajevnih uradih ne zagotavlja uradnih ur. 
Neodložljive upravne storitve lahko opravite na Sektorju za upravne notranje zadeve v 
Ljubljani (Tobačna ulica 5, Ljubljana) v času uradnih ur. Vse njihove uporabnike hkrati 
pozivajo, da presodijo o nujnosti upravnih storitev.  

 

Poslovanje Ljubljanskega potniškega prometa 

Za zajezitev širjenja koronavirusa v Ljubljanskem potniškem prometu avtobuse dnevno 
pregledujejo ter dodatno čistijo. Gospodarska javna služba javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu se bo izvajala tudi v času, ko bodo zaprte vzgojno-
izobraževalne ustanove. Zaradi racionalizacije prevozov bo od dne 16.3.2020 stopil v veljavo 
počitniški/zimski vozni red. Vozni red bo veljal do nadaljnjega, dostopen je na spletni strani 
Ljubljanskega potniškega prometa. 

 

Poslovanje Mestne knjižnice Ljubljana 

Zaradi porasta obolelih s koronavirusom bodo vse enote Mestne knjižnice Ljubljana, tudi 
Knjižnica Vodice, od 13.3.2020 do predvidoma 28.3.2020 zaprte. Zaradi zaprtja knjižnice v 
Mestni knjižnici Ljubljana zagotavljajo, da ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov. 

 

 

 

http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi
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Obveščanje javnosti 

Občanke in občane pozivamo, da dosledno upoštevate navodila Ministrstva za zdravje in 
Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer boste 
na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Glede ostalih informacij 
povezanih s koronavirusom prosimo, da redno spremljate uradne napotke pristojnih institucij, 
predvsem Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje. S ciljem zmanjševanja zaskrbljenosti prebivalstva prosimo, da med seboj širite 
zgolj verodostojne in preverjene informacije ter napotke.  

Občina Vodice je na Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovila 
vprašanje glede števila potrjenih okužb s koronavirusom pri osebah, ki prebivajo na območju 
občine Vodice, vendar odgovor še čakamo. O nadaljnjih korakih in ukrepih glede 
preprečevanja širitve virusa bo Občina Vodice občanke in občane sproti obveščala. 

 

Splošna navodila 

Vse osebe s sumom na okužbo s koronavirusom, ki kažejo bolezenske znake (vročina, 
kašelj, oteženo dihanje) pozivamo, naj ravnajo skladno z navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in Ministrstva za zdravje. V primeru suma okužbe se čim prej samoizolirajte z 
namenom, da ne širite morebitne okužbe na druge osebe. 

Pomembno je, da ne vstopate v stavbo zdravstvenega doma, ampak pokličete svojega 
izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra ali dispečerski center Ljubljana, v okviru 
katerega so vzpostavili tudi posebno telefonsko številko za osnovne informacije o 
koronavirusu (01/522-45-40). Glede nadaljnjega ukrepanja sledite navodilom zdravnika. 

 

Klicni center za informacije o koronavirusu 

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi s koronavirusom je Urad vlade 
za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center. Na 
brezplačni telefonski številki 080 14 04 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. 
uro. 

Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom in (samo)zaščito pred njim najdete na 
naslednjih povezavah: 

- https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov 
- https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19 

- https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori 

 

 

Aco Franc Šuštar 
Župan Občine Vodice 

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

