
 

 

 

živimo v negotovem času, polnem neznank pred skritim sovražnikom. V nekaj tednih smo 

pokazali, da se zmoremo uspešno spopadati z nastalo situacijo, če dosledno upoštevamo 

navodila Vlade RS in strokovnjakov. To potrjujejo primerjave s sosednjimi državami in svetom. 

Manjša država je lahko hitreje obvladljiva, vendar le ob doslednih navodilih, samodisciplini in 

samozaščiti. Koronavirus COVID-19  je že prisoten v skoraj vseh slovenskih občinah; le z 

osveščenostjo in ustreznimi varnostnimi ukrepi bomo postali zmagovalci. 

Občina Lukovica vam in vašim 

domačim pošilja dve zaščitni maski. 

Material zanje je doniralo podjetje 

Seti, proizvodnja papirne galanterije, 

d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, 

za kar se jim tudi na tem mestu 

zahvaljujemo. Maske smo naredili s 

prostovoljci in zaposlenimi v občinski 

upravi.  

Uporaba mask je zdaj obvezna na 

vseh javnih mestih (trgovina, lekarna, 

pošta, banka…), postale so zaščitni 

znak današnjega časa. Uporabljajte jih. 

 

 
mag. Olga Vrankar,  
županja 

 
 

Milan Dernulovec, 
poveljnik Civilne zaščite  
Občine Lukovica  

 
 
 
  

Spoštovane občanke in občani, 

 

PRIPOROČAMO, DA: 

• redno spremljate aktualne informacije NIJZ, 

vlade in pristojnih državnih institucij in 

upoštevate njihova navodila, 

• na naši spletni strani https://www.lukovica.si/ 

spremljate obvestila in navodila o ukrepih v 

naši občini, ki jih skupaj s Civilno zaščito 

sprejemamo glede na trenutne zdravstvene 

razmere v državi, 

• ne širite panike, sklicujte se le na 

verodostojne in preverjene informacije. 

V upanju, da bodo v mesecu dni ponovno oživili vsi družbeni sistemi in bomo 

spet normalno zaživeli, z novimi spoznanji o naši skupni soodvisnosti in 

človečnosti, vas pozdravljamo v želji, da ostanete zdravi. 

https://www.lukovica.si/


 

− oskrba z zaščitnimi sredstvi pripadnikov društev, ki sodelujejo pri reševanju in zaščiti 
ter posameznikov, ki so nepogrešljivi na pomembnih področjih za celotno lokalno 
skupnost, 

− vzpostavitev mreže prostovoljcev, 

− priporočila in odredbe za varnost in zdravje občanov (prepoved uporabe vseh stavb 
v lasti ali upravljanju občine, prepoved kurjenja v naravnem okolju, neuporaba igral in 
drugih športnih igrišč ter naprav za fitnes v območju Gradiškega jezera, popolna zapora 
dostopa do Gradiškega jezera), 

− sklenjeni dogovori za nekaj nastanitvenih kapacitet za morebitne nujne izolacije oseb, 

− dnevno sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in 
Zdravstvenim domom Domžale, 

− pridobitev in razdelitev doniranih 4-slojnih airlaid zaščitnih mask vsem gospodinjstvom. 
 

− živilske trgovine, prodajalke in prodajalci (tudi z dostavo na dom), 

− kmetije, ki zagotavljajo lokalna živila (sobotna tržnica in prodaja na kmetijah), 

− kmetijska zadruga, prodajalci, 

− pekarna, peki, prodajalci, 

− pošta, poštne uslužbenke, pismonoše, 

− bencinski servisi, prodajalci, 

− delavci v komunalni infrastrukturi JKP Prodnik d.o.o. in Režijskega obrata Občine 
Lukovica, 

− zaposleni v Zdravstvenem domu Domžale, 

− lekarna, 

− Štab Civilne zaščite Občine Lukovica, prostovoljci v društvih in organizacijah. 
 
  

Telefonska številka  

(01) 729 63 00,  

med 8. in 20. uro,  

za zagotavljanje osnovnih 

življenjskih potrebščin, zdravil 

in drugih nujnih zadev za vse 

obolele, nemočne ali starejše 

občane brez pomoči svojcev, 

bližnjih ali sosedov, ki bi 

potrebovali pomoč. 

Spoštujte sprejete ukrepe in priporočila za omejitev širitve epidemije 

koronavirusa COVID-19, s čimer boste na najboljši možni način 

prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. 

Dosedanje aktivnosti Občine Lukovica in Štaba Civilne zaščite Občine 

Lukovica za omejitev širitve epidemije koronavirusa COVID-19: 

Službe, ki nudijo pomembno podporo vsem občanom Občine Lukovica: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Več informacij: 

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE: 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE: 01 724 52 77, brezplačna telefonska 

številka: 080 14 04 

https://www.zd-domzale.si/ 

 

ZD Domžale: 041 410 238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 

13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči 

 

OSREDNJE SPLETIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE : 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ 

 

OBČINA LUKOVICA: 

https://www.lukovica.si/ 

Umivanje in razkuževanje rok je pomemben ukrep za zaščito pred 

koronavirusom, saj lahko prepreči prenos virusa iz okolice v 

gospodinjstvo. Bodite pozorni in redno umivajte roke z milom in vodo. 

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.zd-domzale.si/
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.lukovica.si/


− Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in 
kašljajo. Priporočena medsebojna razdalja 2,0 m. 

− Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

− Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 

− Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

− V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim osebnim 
zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno zdravstveno službo. Nato 
sledimo njihovim navodilom. 

− Splošna uporaba zaščitnih mask in zaščitnih rokavic v zaprtih prostorih.  

− Izogibamo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje več ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov. 

− Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in ravnamo po 
priporočilih zdravstvenih strokovnjakov. 

 
 

 
 
 

V dneh, ko nam življenjski ritem kroji epidemija 
koronavirusa COVID-19, se je spremenil tudi utrip 
duhovnega življenja. Pogosto nam beseda ali tolažba 
duhovnika pomaga. Zato so vam v času duhovne ali 
osebne stiske pripravljeni prisluhniti tudi župniki v naši 
občini, ki so dosegljivi po telefonu: 
 
župnik Bernard ROŽMAN, Župnija Brdo in Zlato Polje, 
GSM: 031 671 094, 
 
župnik Drago MARKUŠ, Župnije Blagovica, 
Šentožbolt in Šentgotard, GSM: 031 453 363, 
 
župnik Anton POTOKAR, Župnija Krašnja,  
GSM: 040 209 217. 
 

2 m  

KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM ŠIRJENJE NOVEGA 

KORONAVIRUSA COVID-19? 

DUHOVNA TOLAŽBA 


