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(poslano po e-pošti članom občinskega sveta, članom odborov, predsednikom krajevnih 

skupnosti in direktorju javnega zavoda Ratitovec) 

 

Spoštovani!    

 

V nadaljevanju vam podajamo nekaj informacij in vas vabimo k sodelovanju. 

 

Prvič smo se sestali glede nevarnosti koronavirusa COVID-19 z vodstvom Civilne zaščite 

(CZ) v sredo, 26. 2. 2020. Na sestanku smo se zmenili, da bomo sledili navodilom Vlade 

RS, ministrstvom in CZ RS. Zmenili smo se tudi, da bomo preko občinske spletne strani 

posredovali navodila in obveščali občane. 

 

Sestanek z zdravniki Zdravstvene postaje Železniki smo imeli v torek, 10. 3. 2020. Na 

sestanek smo povabili tudi direktorja Zdravstvenega doma Škofja Loka. Na sestanku so 

nas zdravniki seznanili s stanjem in predvidenimi ukrepi ob povečanem izbruhu bolezni 

zaradi COVID-19. 

Z našimi zdravniki smo se dogovorili, da bomo dodatno postavili še eno opozorilno tablo 

pri vhodu do splošnih in družinskih zdravnikov, ki bo bolj vidna in preko katere bodo 

zdravniki obveščali  prihajajoče k zdravniku. Dogovorili smo se tudi, da se na ta vhod 

vgradi domofon in da bodo vrata na tem vhodu zaklenjena. Takoj smo naročili dodatno 

tablo za obveščanje in v četrtek, 12. 3. 2020 vgradili domofon. Nakar so zdravniki 

objavili obvestilo, ki je v prilogi in ki smo ga objavili tudi na spletni strani. 

 

Vlada je v petek, 13. 3. 2020 razglasila pandemijo COVID-19. V soboto, 14. 3. 2020 se 

je sestal štab CZ za Gorenjsko. Na občini smo se sestali v ožji sestavi CZ naše občine v 

nedeljo, 15. 3. 2020. 

Glavni poudarki teh sestankov so naslednji: 

- občina mora preko svojih vzdrževalcev nemoteno oskrbo s pitno vodo, enako apeliramo 

tudi na krajevne skupnosti in na vodovodne odbore, 

- preko vzdrževalnih služb moramo poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje 

komunalne vode, 

- Loška komunala nam je zagotovila, da bodo redno odvažali komunalne odpadke. 

 

Občine moramo pripraviti načrt za oskrbo posameznikov v občini, ki so v karanteni in jim 

svojci, sosedi ali drugi ne morejo pomagati. Za te bo organizirala nabavo nujnih 

prehranskih in zdravstvenih proizvodov. Pri tem vas prosimo za pomoč. 

 

Do nedelje, 15. 3. 2020 je veljalo, da bo Vrtec Železniki poskrbel za varstvo otrok, 

katerih starši morate še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, zaposleni v CZ, 

vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva). Po novi 

uredbi vlade mora za nujno varstvo teh otrok poskrbeti občina s prostovoljci, ki bodo 

varovali te otroke na njihovem domu. 

Prosimo da na sporočite, kdor tako varstvo na domu potrebuje. Hkrati pa zbiramo 

kontaktne podatke prostovoljcev, ki ste pripravljeni priskočiti na pomoč. Tudi pri tem 

ukrepu vas prosimo za pomoč. 

 

Zdravniki pa so še dodatno izpostavili, če bi bilo možno kje organizirati namestitev za 

okužene in zbolele zdravstvene delavce in druge občane, da le ti ne bi ogrožali svojih 

družin. Do tega sicer še ni prišlo, lahko pa bo in moramo biti pripravljeni. Tukaj vidimo 

možnost, da se za to uporabi športna dvorana. Prosimo vas za mnenje in tudi za predloge 

drugih možnosti. 

 

Danes bomo pozvali direktorje proizvodnih in večjih podjetij v občini, naj poskusijo 

bistveno zmanjšati proizvodnjo in druge dejavnosti ali celo zaustaviti, če jim pogodbe to 

dopuščajo. 
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Starše prosimo, da poskrbite, da bodo otroci ostali doma in jim preprečite, da bi se zbirali 

na igriščih in drugih površinah; lahko gredo v naravo posamično. 

Hkrati prosimo, da spremljajte poročila po TV in drugih elektronskih medijih in dosledno 

upoštevajte navodila vladnih služb in civilne zaščite. Ostanite doma in ne hodite nikamor, 
če to ni nujno potrebno. 

Na povezavi https://www.zelezniki.si/objava/246171 objavljamo informacije glede 
korona virusa. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje! 

 

OBČINA ŽELEZNIKI 

Mag. Anton Luznar 

 

Železniki, 16.3.2020 

 

 

https://www.zelezniki.si/objava/246171

