
OBČINA IG – OBVESTILA ZA OBČANE 

EPIDEMIJA KORONAVIRUSA 

 

Štab CZ Občine Ig, z gasilskimi društvi in prostovoljci je aktiviran za vas. 

 

Zdravstvena postaja Ig 
Za obisk zdravnika je OBVEZNA predhodna telefonska prijava: 

Stanislav Ostanek, dr. med.: 01/280-23-28 
Marija Štefančič Gašperšič, dr. med: 01/286-38-33 

V primeru življenjske ogroženosti pokličite številko 112. 
Zobozdravstvene ambulante na Igu so zaprte.  

 
Lekarna Ig: 01/280-23-76, ima skrajšan delovni čas, ww.lekarna-ig.si, ali na 

info@lekarna-ig.si  
 

OŠ Ig, Vrtec Ig, Knjižnica Ig, Zbirni center Matena in UE-Krajevni urad Ig, so do 
nadaljnjega ZAPRTI. Prepovedana je uporaba javnih igral in igrišč.  

Občinska uprava je dosegljiva preko elektronske pošte: info@obcina-ig.si in na 
tel. 01 2802 300. 

 

Gasilska zveza Ig zaradi povečane požarne ogroženosti, opozarja, da pri 
opravilih na njivah, gozdovih, vrtovih in v okolici hiš ne sežigate drevesnih ostankov 

in trave. S tem opravilom počakate do takrat, ko bo trava ozelenela in bo 
verjetnost razširitve požara  zmanjšana!  

S tem boste preprečili nepotrebne izvoze naših gasilcev na intervencije!   
 

Upoštevajte prepoved druženja! 
 

Ministrstvo za okolje je podalo priporočilo, da se "kužni" odpadki zberejo v 
zavezani PVC vrečki ter odvržejo z zabojnik za mešane odpadke.  

 
V tem času velja poseben režim pogrebnih slovesnosti. 

 
Ob obisku trgovin in lokalov spoštujte navodila zaposlenih in upoštevajte 

priporočeno razdaljo 1,5 metra od ostalih.  
 

DEŽURNA TELEFONSKA ŠTEVILKA za NUJNE primere: 051/456-464. 
 

Deluje vsak dan od 9. ure d 15. ure. Namenjena je za oskrbo vseh obolelih 

občanov in občank OBČINE Ig v stiski, ki je preko svojih sorodnikov, sosedov 
ali znancev ne morejo zagotavljati.  

 
Hkrati pa v tem času pozivamo vse, naj v skladu z načeli solidarnosti tudi sami 

pomislijo na tiste, ki so v tem času še posebej ogroženi in jim skušajo po svojih 
močeh pomagati.  

         ŠTAB CZ Občine IG 
 

PAZITE NASE IN OSTANITE DOMA! 

Spremljajte medije in občinsko spletno stran: www.obcina-ig.si ter FB-stran Ig, kjer 

redno objavljamo vsa obvestila. 

Klicni center za informacije o koronavirusu: 080 1404  


