
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Datum: 16. 3. 2020 

 

KORONAVIRUS  

V Škofji Loki se je vzpostavil Občinski center za pomoč. Kontaktni podatki: info@skofjaloka.si in 

številka 04 511 23 97, ki je na voljo od 8. do 15. ure. 

Občinski center za pomoč bo za vse, ki so v karanteni in nimajo svojcev, sosedov ali druge možnosti, 

organizirala nabavo nujnih prehranskih in zdravstvenih proizvodov po varnem protokolu.  

Prav tako bo občinski center zagotavljal pomoč prostovoljk in prostovoljcev za nujno varstvo otrok. 

Nujno (res urgentno) varstvo otrok poteka na domu. Potrebno ga je uskladiti z delodajalci (v zdravstvu 

in nujnih poklicih). 

Zaprte so vse javne institucije, ki ne opravljajo nujnega dela. 

Nenujne trgovine in lokali so zaprti. Od polnoči velja odlok, s katerim vlada začasno prepoveduje 

ponudbo ter prodajo blaga in storitev (nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, 

kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo 

in druge podobne dejavnosti) neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Iz začasne 

prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče 

dejavnosti: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji; lekarne; prodajalne 

z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki; program vrt in kmetijstvo v prodajalnah; 

kmetijske prodajalne; bencinski servisi; banke; pošte; dostavne službe; trafike in kioski za prodajo 

časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. 

Vstop v trgovine naj bo omejen. Priporočamo, da gre v trgovino le ena zdrava odrasla oseba za vsako 

gospodinjstvo. V občini Škofja Loka velja priporočilo za lastnike trgovin z živili za uvedbo omejenega 

vstopa v trgovine. Lastnikom priporočamo opredelitev in regulacijo omejitve tako, da je v trgovini do 

50m2 po ena stranka in za vsakih naslednjih 50m2 po ena dodatna stranka. Pozivamo vse občane in 

občanke, da pri nujnem obisku trgovine ukrepe in napotke spoštujete in se res držite primerne razdalje 

– vsaj 1,5 metra med dvema posameznikoma. 

Zaprta so otroška igrišča in športni parki. Odredba velja za vsa igrišča, tako javna kot zasebna. 

Nadzorovali jih bodo policija in redarstvo.  

Velja odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. 

Parkirišča ostajajo brezplačna z omejenim časom parkiranja, zaradi morebitnih urgentnih potreb.  
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Ravnajmo skrbno in skladno z navodili. Poskrbimo 

za samoizolacijo. 

Informacije o koronavirusu so na voljo na brezplačni 

telefonski številki: 080 1404 vsak dan med 8. in 20. 

uro, na gov.si in nijz.si.  

Relevantne informacije za občanke in občane so na voljo na občinski spletni strani, na FB in IG strani 

Občine Škofja Loka. Za dodatne informacije se lahko obrnete ne e-naslov: info@skofjaloka.si.  

 

Tine Radinja 
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