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Zadeva:      Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom 

 

Spoštovane občanke in občani, 

v občini Vodice in vsakodnevno spremljamo razmere glede epidemije koronavirusa in 

izvajamo ukrepe, ki so usklajene z navodili pristojnih ministrstev ter Uprave za zaščito in 

reševanje Republike Slovenije ter. Naprošamo vas, da s ciljem ohranjanja vašega zdravja, 

zdravja vaših bližnjih in zdravja celotnega prebivalstva še naprej dosledno upoštevate 

navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje. 

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

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

V nadaljevanju vam podajamo izjavo za javnost, ki vključuje aktualne informacije o epidemiji 

koronavirusa v Sloveniji ter sprejetih ukrepih v občini Vodice. 

Štab Civilne zaščite Občine Vodice 

Po uradnih podatkih z dne 30.3.2020 je v občini Vodice potrjeno okuženih šest oseb. 

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. Za enkrat v občini Vodice ni izkazanih potreb po 

razdeljevanju hrane, tudi socialno najbolj ogroženim učencem v vrtcu in šoli ne. 

Prepoved gibanja izven občine 

V skladu s sprejetim odlokom Vlade RS je gibanje občank in občanov omejeno na območje 

občine Vodice, če z odlokom ali sklepom župana Občine Vodice ni določeno drugače. Do 

storitev in ponudbe, ki v naši občini ni zagotovljena, je izjemoma mogoče dostopati tudi v 

drugih občinah, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Storitve, ki 

izjemoma dovoljujejo dostop do druge občine, so naslednje: 

- dostop do trgovin z živili, 

- dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 

- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 

pripomočkov, 

- dostop do mest za prodajo hrane za živali, 

- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne 

primere, 

- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev. 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
https://www.nijz.si/
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/2020-01-0688/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin
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Trgovine in druge prodajalne 

V občini Vodice oskrba z živili in drugimi dobrinami ostaja nemotena, zato vas pozivamo, da 

svoj nakup v lokalnem okolju (Trgovina Bergant, Štacunca pr' Mimi, Prodajalnica sadja in 

zelenjave, Mesarija Selak, Kmetijska zadruga Vodice ter pri drugih lokalnih pridelovalcih in 

ponudnikih hrane). 

Ob tem vas ponovno naprošamo, da še naprej delujete odgovorno in samozaščitno. 

Upoštevajte varno razdaljo do drugih oseb. V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna 

uporaba maske ali podobnega zaščitnega sredstva (na primer šala ali rute). Dostop do 

trgovine med 8. in 10. uro dopoldne imajo izključno upokojenci, invalidi in nosečnice. 

Javne prireditve, društvena srečanja in druge družabne aktivnosti 

Do preklica so odpovedani vsi dogodki in prireditve v kulturnih dvoranah Vodice, Utik in 

Skaručna.  

Športna in otroška igrišča 

Na območju celotne občine so do preklica zaprta vsa športna in otroška igrišča.  

Prepoved vožnje s kolesi, kolesi z motorjem in motorji po gozdovih 

V občini Vodice se začasno prepoveduje vožnja s kolesi, kolesi z motorjem in motorji po 

gozdovih in gozdnih poteh z namenom zagotavljanja prometne varnosti, predvsem 

sprehajalcev, katerim je prepovedana uporaba športnih in otroških igrišč. Vožnja s kolesi je 

dovoljena oz celo priporočljiva po vseh lokalnih cestah in poljskih poteh.  

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 

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

prodajo do nadaljnjega izvajali izključno na svojih domovih ali z dostavo na dom.  

Cerkveni objekti in obredi 

Do preklica so zaprti vsi cerkveni objekti in prekinjeni verski obredi ter izobraževanja. 

Pokopališča 

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

izvajajo le v ožjem družinskem krogu.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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Prepoved kurjenja v naravi 

Štab Civilne zaščite Občine Vodice je do preklica izdal odredbo o prepovedi kurjenja v 

naravnem okolju na območju občine Vodice.  

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. 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 

Upravičeni prosilci in prostovoljci vzgojitelji za nujno varstvo otrok se lahko obrnejo na člana 

Štaba Civilne zaščite Občine Vodice, gospoda Štefana Kunstlja, na telefonsko številko 

041 384 197 ali elektronski naslov skunst55@gmail.com. Otroci in prostovoljci morajo biti 

popolnoma zdravi in ne smejo kazati bolezenskih znakov. 

Pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim 

Občina Vodice in Štab Civilne zaščite Občine Vodice naprošata vse občane, sorodnike, 

sosede in prijatelje za solidarnost do starejših in obolelih oseb, katerim po vaših zmožnostih 

nudite pomoč pri vsakdanjih opravkih, plačilu položnic, nakupu hrane, zdravil in drugih 

življenjsko potrebnih dobrin. 

V kolikor bi starejši in oboleli potrebovali dodatno pomoč v obliki storitev, katere jim ne 

morejo zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, lahko 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 društvi 

po svojih najboljših močeh skušal zagotoviti potrebno pomoč.  

Občina Vodice,  Štab Civilne zaščite Občine Vodice in društva, do 30.3.2020 niso zabeležili 

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 

Občina Vodice v sodelovanju z Osnovno šolo Vodice in Javnim podjetjem Komunala Vodice, 

d.o.o. starejšim občanom in drugim upravičencem redno zagotavlja dnevni topli obrok. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0568/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.vrtec-vodice.si/
https://www.os-vodice.si/
mailto:skunst55@gmail.com
mailto:skunst55@gmail.com
mailto:oskrba@comett.si
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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. 

Ambulanta splošne nujne medicinske pomoči 

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. 

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. 

Patronažna služba Vodice 

Patronažna služba višjih medicinskih sester bo opravljala omejene obiske na terenu. 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. 

Leopoldina Kranjec  

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

med. Barbara Ražen in dr. dent. med. Leopoldina 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). 

 

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
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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 elektronskih 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.  

Center za socialno delo 

Center za socialno delo Ljubljana obiskovalce naproša, 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: 

- za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti, 

- stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, 

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
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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- 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 in registracijo motornih vozil.  Veljavnost vozniških in 

prometnih dovoljenj, ki potečejo od 17. 3. 2020 do 16. 4. 2020, se podaljša do 16. 5. 2020. 

Javni prevoz 

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.  

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, in sicer: 

- trikrat tedenska dostava se opravlja za vse pisemske pošiljke (razen za nenaslovljeno 

direktno pošto). Ta vključuje dostavo vseh navadnih in priporočenih pisemskih pošiljk 

ter pošiljk, ki se vročajo po posebnih zakonih, in poštnih nakaznic ter denarnih nakazil 

(nakaznice UPN);  

- dvakrat tedenska dostava se izvaja za nenaslovljeno direktno pošto; 

- ostale pošiljke, kot so paketi, mali paketi, pošiljke hitre pošte, telegrami, dnevni 

časopisi in tedenske revije, pokojninske nakaznice in druge, se tudi v prihodnje 

dostavljajo petkrat tedensko oziroma po ustaljeni dinamiki.  

Mestna knjižnica Ljubljana 

Vse enote Mestne knjižnice Ljubljana, tudi Knjižnica Vodice, bodo do preklica zaprte.  

Meli center Repče 

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

na terenu poteka nemoteno.  

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 Ministrstva za zdravje in 

Nacionalnega instituta za javno zdravje. V primeru suma okužbe se čim prej samoizolirajte z 

namenom, da ne širite morebitne okužbe na druge osebe. 

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
https://www.posta.si/zasebno
https://www.mklj.si/
http://www.meli-center.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/
https://www.nijz.si/
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Pomembno je, da ne vstopate v stavbo zdravstvenega doma, ampak pokličete svojega 

izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra ali dispečerski center Ljubljana. 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/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori 

- https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-

koronavirusom-sars-cov-2  

Številne koristne informacije, vsebine in povezave s področja preprečevanja in obvladovanja 

epidemije COVID-19 so dostopne tudi na portalu Združenja medicine dela, prometa in 

športa.  

Spoštovane občanke in občani, 

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

okužbe in v največji možni meri ostanete doma. Pri najnujnejših opravkih dosledno 

upoštevajte in ohranjajte varnostno razdaljo do drugih ljudi. Upoštevajte tudi vse zgoraj 

podane državne in občinske odredbe oz sklepe.  

Predlagam vam, da v kolikor morate nujno oditi od doma, vedno poskrbite za vašo varnost in 

za varnost vaših najbližjih tako, da uporabite ustrezno zaščitno masko, ki jo lahko sešijete 

doma tudi sami sebi. V naslednjih dveh tednih, ki so ključni za omejitev širjenja koronavirusa, 

se bo vedelo, ali smo bili skupaj uspešni, in ali se bomo po prvomajskih praznikih lahko vrnili 

vsi na svoja delovna mesta ali ne. Verjamem, da bo odgovor v korist vsem nam.   

Skupaj nam bo uspelo. Bodite in ostanite zdravi. 

 

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2
https://vodice.si/Administracija/posts/Edit/anticovid.zmdps.si
https://vodice.si/Administracija/posts/Edit/anticovid.zmdps.si

