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Datum:   19.3.2020 

 

Zadeva:       Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom 

 

Spoštovane občanke in občani, 

v nadaljevanju vam podajamo izjavo za javnost, ki vključuje izključno preverjene in 

verodostojne informacije o epidemiji koronavirusa v Sloveniji. Pristojne občinske in državne 

službe skrbijo za obveščanje javnosti o vseh sprejetih odredbah, priporočilih in ukrepih, ki so 

potrebni za čimprejšnjo stabilizacijo epidemiološke situacije. Naprošamo vas, da s ciljem 

ohranjanja vašega zdravja, zdravja vaših bližnjih in zdravja celotnega prebivalstva 

upoštevate vsa spodaj v besedilu povzeta priporočila pristojnih organov. 

 

Štab Civilne zaščite Občine Vodice 

Na 4. dopisni seji Štaba Civilne zaščite Občine Vodice smo opravili pregled vseh že 

izvedenih in načrtovanih aktivnosti Občine Vodice v zvezi z epidemijo COVID-19. Vse 

dejavnosti so usklajene z državnim načrtom zaščite in reševanja. V občini Vodice se 

zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne javne gasilske službe ter drugih javnih storitev iz 

občinske pristojnosti, kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, 

odvoz smeti. V izvajanju so tudi nekatera najnujnejša vzdrževalna cestna in gradbena dela, 

pri čemer imajo izvajalci del na razpolago potrebna zaščitna sredstva (maske, rokavice, 

razkužila), ki jih morajo skladno s priporočili dosledno in pravilno uporabljati. 

Župan Občine Vodice in Štab Civilne zaščite Občine Vodice sta v stalnem stiku z 

obema javnima zavodoma, društvi ter drugimi državnimi in lokalnimi organizacijami, ki 

evidentirajo različne potrebe občanov v času epidemije. Predsedniki nekaterih 

občinskih društev so že izrazili pripravljenost na aktivacijo svojih članov - 

prostovoljcev, ki bodo v primeru izkazanih potreb v prihodnosti zagotovili vso 

potrebno pomoč, če bo le ta potrebna. Na tem mestu se vsem navedenim v naprej 

zahvaljujemo za tvorno sodelovanje in prostovoljno pomoč. 

Po uradnih podatkih z dne 19.3.2020 do 10.00 ure sta v občini Vodice potrjeno okuženi še 

vedno le dve osebi, njuni svojci pa so v karanteni na svojem domu. Občane in občanke še 

naprej naprošamo, da dosledno sledijo in upoštevajo 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. Priporočeno je gibanje v 

odprtih prostorih, po sprehajalnih poteh in gozdovih, pri čemer je potrebno v primeru osebne 

http://www.vodice.si/
mailto:obcina@vodice.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
https://www.nijz.si/
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komunikacije brez dotikanja z drugimi osebami potrebno zagotoviti primerno oddaljenost 

najmanj 3 metre.  

S ciljem zmanjševanja zaskrbljenosti prebivalstva prosimo, da med seboj širite zgolj 

verodostojne in preverjene informacije ter napotke. Naše informacije oz Izjavo za javnost pa 

v čim večjem številu delite oz posredujete na e-naslove vaših znancev, sosedov in prijateljev.  

Vse informacije v zvezi s spremljanjem koronavirusa so dostopne na spletnih straneh 

Koronavirus COVID-19 in Spremljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Javne prireditve, društvena srečanja in druge družabne aktivnosti 

V skladu z odredbo Ministrstva za zdravje o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih 

prostorih so do preklica odpovedani vsi dogodki in prireditve v kulturnih dvoranah Vodice, 

Utik in Skaručna. Do preklica se odpoveduje najem občinskih dvoran, vsa društvena 

srečanja in aktivnosti so prekinjena. Do preklica se ne bodo sklicevale seje Občinskega 

sveta Občine Vodice in njegovih delovnih teles ter drugih odložljivih sestankov. 

Športna in otroška igrišča 

V skladu s sklepom Štaba Civilne zaščite Občine Vodice so na območju celotne občine do 

preklica zaprta vsa športna in otroška igrišča. Otroška igrala so bila dezinficirana ter vrata 

športnih in otroških igrišč, kjer je mogoče, zaklenjena.  

Gostinski objekti in lokali 

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v 

Republiki Sloveniji se do preklica prepoveduje obratovanje gostinskih objektov in lokalov. 

Tržnica Vodice 

Prodaja na tržnem prostoru v občini Vodice je omejena na prodajo živil, vključno s prodajo 

kmetijskih pridelkov na kmetiji. V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi prodaje 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se do preklica prepoveduje prodaja drugih 

izdelkov, kot je obutev, oblačila, suha roba, …  

Lokalni ponudniki, ki svoje pridelke prodajajo tudi na Tržnici Vodice, so se odločili, da bodo 

prodajo do nadaljnjega izvajali izključno na svojih domovih. Pri prodaji in rokovanju z živili je 

potrebno upoštevati splošne higienske ukrepe. V kolikor pride do sprememb in bo tržni 

prostor v Vodicah še naprej obratoval, so vsi obiskovalci dolžni ves čas vzdrževati ustrezno 

oddaljenost od ostalih ljudi. 

 

http://www.vodice.si/
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Cerkveni objekti in obredi 

Do preklica so zaprti vsi cerkveni objekti in prekinjeni verski obredi. V skladu z navodili 

Slovenske škofovske konference se zasebna sveta maša lahko opravi brez prisotnosti 

vernikov, svete maše je mogoče spremljati tudi preko spleta, radia in televizije. Do preklica 

po župnijah tudi ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. 

Pokopališča 

Vsi pogrebi se v skladu s sprejetim sklepom Štaba Civilne zaščite Občine Vodice do preklica 

izvajajo le v najožjem družinskem krogu. Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. je na 

pokopališču izvedlo začasno zaprtje avtomata za sveče in podalo navodila za uporabo 

mrliške vežice. 

Prepoved kurjenja v naravi 

URSZR je do preklica izdal razglas o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju 

občine Vodice. Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju prepovedi kurjenja zaradi 

velike požarne ogroženosti in z namenom zagotavljanja maksimalne razpoložljivosti enot v 

javni gasilski službi v času epidemije koronavirusa. 

Vzgojno-izobraževalne ustanove 

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 

in izobraževanja so do preklica zaprte vse šole in vrtci. Oba javna zavoda z območja občine 

Vodice sta starše oziroma skrbnike otrok že seznanila s potekom izobraževalnega procesa. 

Več informacij je na voljo na spletni strani Vrtca Škratek Svit Vodice in Osnovne šole Vodice, 

ki že izvaja šolski program na daljavo. 

Nujno varstvo otrok na domu 

Prepovedano je organizirano skupinsko varstvo otrok, zato je vzpostavljen sistem za 

povezovanje prostovoljcev s starši oziroma skrbniki otrok, ki bi nujno potrebovali individualno 

varstvo otrok na njihovem domu. Do tovrstnega varstva so upravičeni zgolj starši oziroma 

skrbniki predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. Razreda, ki opravljajo delo v organizacijah, 

ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravniki in drugo medicinsko 

osebje, operativci v policiji in vojski, gasilci…). Priložiti morajo podpisano dokazilo za oba 

starša s strani delodajalca.   

Tako prostovoljci kot prosilci za nujno varstvo otrok se lahko obrnejo na člana Štaba Civilne 

zaščite Občine Vodice, Štefana Kunstlja, na telefonsko številko 041 384 197 ali elektronski 

naslov: skunst55@gmail.com. Otroci in prostovoljci morajo biti zdravi in ne smejo kazati 

bolezenskih znakov. Občina Vodice, Štab Civilne zaščite Občine Vodice, Vrtec Škratek Svit 

Vodice in Osnovna šola Vodice do 18.3.2020 niso zabeležili potrebe po nujnem varstvu 

otrok. 

http://www.vodice.si/
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Vpis v višje šole 

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem 

izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 se podaljša do 9.4.2020 in poteka z elektronskim 

prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. 

Pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim 

Občina Vodice starejše in obolele 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 

zmožnostih nudite pomoč pri vsakdanjih opravkih, nakupu hrane, zdravil in drugih življenjsko 

potrebnih dobrin. 

V kolikor bi starejši in oboleli potrebovali dodatno pomoč v obliki storitev in zagotovila zdravil 

in prehrane, katere jim ne morejo zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, vas naprošamo, da to 

sporočite članu Štaba Civilne zaščite Občine Vodice, Štefanu Kunstlju, na telefonsko številko 

041 384 197 ali elektronski naslov skunst55@gmail.com, ki bo v sodelovanju z Občino 

Vodice, civilno zaščito in občinskimi društvi ter prostovoljci organiziral vse potrebno za 

zagotovitev potrebne pomoči.  

Občina Vodice,  Štab Civilne zaščite Občine Vodice in društva, do 18.3.2020 niso zabeležili 

nobene potrebe po nujni pomoči starejšim občanom. 

Comett oskrba, d.o.o. 

Storitev pomoči na domu, ki jo na območju občine Vodice izvaja Comett oskrba, d.o.o., 

poteka nemoteno. Oskrbovanci lahko dodatne informacije glede ukrepov, ki jih zavod izvaja, 

prejmete na telefonski 031 740 466 ali elektronskem naslovu oskrba@comett.si. 

Dnevni topli obrok za starejše in bolne občane 

Kljub zaprtju vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov kuhinja Osnovne šole Vodice obratuje 

nemoteno. Občina Vodice bo v sodelovanju z Osnovno šolo Vodice in Javnim podjetjem 

Komunala Vodice, d.o.o. starejšim občanom in drugim upravičencem še naprej zagotavljala 

dostavo toplega obroka na njihov dom. 

Župnijska karitas Vodice 

Župnijska karitas Vodice ob upoštevanju dodatnih higienskih in drugih preventivnih ukrepov 

nemoteno izvaja vse svoje storitve. Starejši, oboleli in drugi pomoči potrebni občani se lahko 

za več informacij obrnejo na tajnico Župnijske karitas Vodice, Marijo Banko, na telefonsko 

številko 041 443 506. 

 

http://www.vodice.si/
mailto:obcina@vodice.si
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Zdravstvene in zobozdravstvene ambulante in patronažna služba 

Vse zdravstvene in zobozdravstvene ambulante ter patronažna služba Vodice se do preklica 

izvajajo v omejenem obsegu, ki so navedene oz dostopne na spodnjih povezavah. 

Ambulanta splošne medicine, dr. med. Dragan Grujičić 

Ambulanta splošne medicine dr. med. Dragana Grujičića je do preklica zaprta. Za paciente 

so dosegljivi telefonski številki 041 816 629 in elektronskem naslovu dragan. 

amb.spl.med@siol.net. 

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči - URGENCA 

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči deluje 24 ur na dan v Urgentnem bloku 

Kliničnega centra na naslovu Zaloška cesta 7 v Ljubljani. Če menite, da je zaradi 

poškodbe ali bolezni vaše življenje ogroženo, takoj pokličite na telefonsko številko 112. 

Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja 

zdravstvenega stanja, pokličite na telefonsko številko 01 522 84 08. 

Patronažna služba Vodice 

Patronažna služba višjih medicinskih sester Majde Podgoršek in Marije Čuk do preklica ne 

bo opravljala obiskov na terenu. Za paciente sta dosegljivi na spodnjih kontaktnih naslovih. 

Za paciente so dosegljivi na telefonski številki 01 833 22 36 in elektronskih naslovih 

majdapodgorsek@gmail.com in marijacuk.v@gmail.com. 

Zobni ordinaciji;  dr. dent. med. Barbara Ražen in  

                             dr. dent. med. Leopldina Kranjec  
Do preklica se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev v zobnih ordinacijah dr. dent. 

med. Barbara Ražen in dr. dent. med. Leopldina Kranjec. Za nujne primere so dosegljivi na 

telefonski številki 041 219 338 in elektronskem naslovu leopoldina.kranjec@gov.si. 

Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v naslednjih ambulantah: 

- za bolne paciente v Zdravstvenem domu Ljubljana: sprejem od 14. do 17. ure na 

naslovu Metelkova ulica 9 v Ljubljani (telefonska številka  01 300 96 71), 

- za zdrave paciente v Zdravstvenem domu Ljubljana: sprejem od 9. do 12. ure in 

od 14. do 17. ure na naslovu Kotnikova ulica 36 v Ljubljani (telefonska številka 01 

300 96 68), 

- na Zobni polikliniki Kranj: sprejem od 8. do 12. ure in od 14. do 18. ure na naslovu 

Gosposvetska ulica 10b v Kranju (telefonska številka 04 208 24 18). 

 

 

http://www.vodice.si/
mailto:obcina@vodice.si
mailto:dragan.amb.spl.med@siol.net
mailto:dragan.amb.spl.med@siol.net
mailto:majdapodgorsek@gmail.com
mailto:marijacuk.v@gmail.com
mailto:leopoldina.kranjec@gov.si


OBČINA VODICE                           

 

 Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 

tel: 01/833-26-10 

                    fax: 01/833-26-30 

 www.vodice.si                                                                     
obcina@vodice.si  

IZJAVA ZA JAVNOST 

Psihosocialna podpora 

Z namenom zagotavljanja psihosocialne podpore pri morebitnem težjem spoprijemanju s 

trenutno epidemiološko situacijo je bila v Zdravstvenem domu Ljubljana vzpostavljena pomoč 

za paciente. Vsak delovnik med 7. do 20. uro so za podporo dosegljivi na telefonskih 

številkah po objavljenem razporedu in preko elektronske pošte na elektronskem naslovu 

psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si. 

Občinska uprava Občine Vodice 

Občinska uprava Občine Vodice do preklica ne sprejema strank v svojih poslovnih prostorih. 

Strankam smo v času uradnih ur na voljo izključno na telefonski številki 01 833 26 10 in 

preko elektronske pošte obcina@vodice.si. Stranke naprošamo, da se poslužujejo telefonske 

in elektronske komunikacije oz vlog, dostopnih na spletni strani Občine Vodice. Pošto lahko 

oddate neposredno v nabiralnik pred sedežem občinske uprave Občine Vodice, na naslovu 

Škofjeloška cesta 7 v Vodicah.  

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. 

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. do preklica ne sprejema strank v svojih poslovnih 

prostori. Za vse informacije so na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01 833 25 00 

in preko elektronske pošte info@jpk-vodice.si. Do preklica je zaprt Začasni zbirni center 

Vodice. Kosovne odpadke bo možno oddajati po preklicu. 

Javno podjetje VOKA Snaga, d.o.o. 

Odvoz odpadkov na območju delovanja Javnega podjetja VOKA Snaga, d.o.o. je 

prilagojen. Uporabniki zabojnike, ki ne bodo izpraznjeni po predvidenem urniku, pustite 

na prevzemnih mestih. Do preklica v javnem podjetju ne sprejemajo naročil in ne izvajajo 

odvoza kosovnih odpadkov. Do preklica so zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov, 

tudi začasni Zbirni center Vodice. Zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov ter odpadne 

električne in elektronske opreme s premično zbiralnico, ki je bilo na različnih lokacijah od 

marca naprej predvideno po določenem urniku, je prestavljeno. 

Center za socialno delo 

Center za socialno delo Ljubljana in vse enote centra svoje storitve izvajajo nemoteno. 

Obiskovalce naprošajo, da enote centra obiščete le v nujnih primerih in v komunikaciji z 

njimi prednostno uporabljate telefon, elektronsko pošto in navadno pošto. 

Upravna enota Ljubljana in krajevni uradi 
Upravna enota Ljubljana do preklica na krajevnih uradih ne zagotavlja uradnih ur. Delovanje 

upravnih enot je do nadaljnjega omejeno na opravljanje nujnih nalog, zato se do preklica 

uvajajo naslednji ukrepi: 

http://www.vodice.si/
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https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1527:koronavirus-psihosocialna-podpora-za-paciente&Itemid=1001
mailto:psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si
mailto:obcina@vodice.si
https://vodice.si/eVloge
mailto:info@jpk-vodice.si
https://www.vokasnaga.si/
https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/
https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ljubljana/
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- za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti, 

- stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, 

- vloge strank se sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti, 

- sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. 

 

Vozniška in prometna dovoljenja 
V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi delovanja šol za voznike Upravna enota 

Ljubljana do vključno 16. 4. 2020 ne opravlja nobenih postopkov v zvezi z izdajo in 

podaljšanjem vozniških dovoljenj. 

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih 

postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil Upravna enota Ljubljana do vključno 16. 4. 

2020 ne opravlja nobenih postopkov v zvezi z registracijo vozil. 

Veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj, ki potečejo od 17. 3. 2020 do 16. 4. 2020, se 

podaljša do 16. 5. 2020. 

Javni potniški prevoz - LPP 

V skladu z odlokom Vlade RS o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov se 

do preklica ukinja obratovanje vseh avtobusov na mestnih in primestnih linijah. Potniška 

blagajna Ljubljanskega potniškega prometa na Slovenski cesti 56 v Ljubljani se do preklica 

zapira. 

Pošta Slovenije 

Pošta Slovenije vse stranke in poslovne partnerje poziva, naj poštne storitve uporabljajo le v 

nujnih primerih. Poštna poslovalnica Pošte Vodice posluje po spremenjenem delovnem času, 

in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 12 uro ter med 12.30 in 15. uro. Prilagojen je tudi 

način zagotavljanja določenih poštnih storitev, priporočena pisma se vlagajo v hišne 

predalčnike, stranke pa pozivajo k alternativnim oblikam vročanja pošiljk, ki ne vključujejo 

fizičnega stika in podpisa. 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Vse enote Mestne knjižnice Ljubljana, tudi Knjižnica Vodice bodo do predvidoma 28. 3. 2020 

zaprte. Zaradi zaprtja knjižnic v Mestni knjižnici Ljubljana zagotavljajo, da ne boste imeli 

nobenih dodatnih stroškov. 

Meli center Repče 

Zavetišče Meli center Trebnje do preklica ne sprejema obiskovalcev v svojih prostorih. Delo 

na terenu poteka nemoteno. Trenutno ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo s 

koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, kot so psi in mačke. Na splošno je 

priporočljivo, da si po stiku s hišnimi ljubljenčki roke umivamo z milom in vodo. 

http://www.vodice.si/
mailto:obcina@vodice.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0566/odlok-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji
http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi
https://www.posta.si/zasebno
https://www.mklj.si/
http://www.meli-center.si/
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Splošna navodila za potencialno okužene osebe 

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 

Spoštovane občanke in občani, 

v imenu vseh zgoraj naštetih, ki v tem občutljivem času posebej skrbimo za vas, vas 

ponovno pozivam in naprošam, da se s svojim ravnanjem ne izpostavljate nevarnosti okužbe 

in posledično v največji možni meri ostanete v domačem okolju. Preden se odpravite na pot, 

premislite, ali je ta nujno potrebna in je ni mogoče odložiti na primernejši čas. Pri tem 

upoštevajte vse zgoraj podane odredbe, ukrepe in priporočila. 

Osebno vam priporočam naslednje aktivnosti za krepitev imunskega sistema, vašega duha 

in razvedrilo: zmerno se gibajte v naravi, pojdite na sprehod v gozd ali po poljskih poteh, 

postorite vse potrebno na vašem vrtu in v okolici hiše, zadržujte se povsod tam, kjer ni veliko 

ljudi. Če srečate svojce, prijatelje in znance, spregovorite z njimi kakšno prijazno besedo, a 

ohranite zadostno razdaljo (vsaj 3 metre) in preprečite kakršnekoli osebne stike. Preberite 

kakšno zanimivo knjigo, zapojte ali zaigrajte si kakšno pesem, svojce in prijatelje pokličite po 

telefonu. Življenje je lepo tudi takrat, ko se svet vrti bolj počasi. Skupaj nam bo uspelo. Hvala.  

Bodite in ostanite zdravi. 
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mailto:obcina@vodice.si
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

