
VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE je 
sprejela naslednje ukrepe:
- zagotavlja se le nujno potrebne veterinarske 
posege po predhodni najavi, 
- odlog cepljenja proti steklini od 15. 3. 2020 do     
15. 4. 2020
- odlog osemenjevanja vseh plemenic od 15. 
3. 2020 za najmanj tri tedne. 
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Spoštovani občani in občanke,

Obveščam vas, da je bil zaradi razglašene 
pandemije COVID-19 in širjenja 
koronavirusa po Sloveniji, ki ogroža zdravje 
in življenja ljudi, dne 13. 3. 2020 ob 8. uri 
aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh.

Da bo v razmerah epidemije v naši občini 
poskrbljeno za ustrezno varstvo pred 
nesrečami, smo in bomo tudi v nadaljevanju 
posebno pozornost namenili ustreznim 
organizacijskim in drugih ukrepom za 
zagotovitev neprekinjenega izvajanja 
občinske javne gasilske službe, civilne 
zaščite in drugih občinskih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč.

Obveščam vas tudi, da se v primeru 
razglašene epidemije obveznosti izvajanja 
nalog na področju oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode, ne sme opustiti - za nemoteno 
izvajanje omenjenih nalog morajo izvajalci 
gospodarskih javnih služb imeti pripravljen 
načrt za izvajanje dejavnosti tudi v izrednih 
razmerah. Prepričan sem, da so z 
navedenim seznanjeni in na izredne 
razmere pripravljeni tudi na JP KPV, d.o.o.

Na spletni strani bomo ažurno objavljali vsa 
obvestila in informacije v zvezi z ravnanjem 
v času pandemije. Prosim vas, da 
informacije delite tudi z občani, ki nimajo 
dostopa do naše internetne strani. 
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V času izrednih razmer vas naprošam in 
spodbujam k medsebojni pomoči, bodite 
solidarni in pomagajte en drugemu - danes 
in vsak dan zatem to rešuje življenja! 
Vzpodbujam, da ste tudi drug drugemu v 
obliki sosedske pomoči na voljo za dostavo 
nujnih življenjskih potrebščin ter da 
priskočite na pomoč starejšim občankam in 
občanom, ki živijo sami, in vsem drugim, ki 
so v tem izrednem času potrebni pomoči. 
Pokličite sosede, znance, prijatelje, 
soobčane in jim dajte vedeti, da ste na voljo 
in bi z veseljem priskočili na pomoč!

Spodbujam vas, da dosledno upoštevate 
sprejete ukrepe ter priporočila NIJZ in 
pristojnih ministrstev, da bomo skupaj 
hitreje omejili širjenje virusa.

Skupaj bomo zmogli!

                                                   župan    
Miran Stanovnik    
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Občinska uprava do 
nadaljnjega posluje preko 
elektronske pošte na naslovu 

obcina@log-dragomer.si 

in telefonske številke

01 750 77 00 
 (vsak delovni dan od 9. do 12. ure)
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DOSTAVA NUJNIH POTREBŠČIN

Občina Log - Dragomer z dnem, 17. 3. 
2020 vzpostavlja telefon za dostavo 
nujnih življenjskih potrebščin starejšim 
občankam in občanom, ki živijo sami, 
obenem pa lahko na telefon pokličejo 
tudi tisti, ki so oboleli in nimajo nikogar 
(sosedov, prijateljev,…), ki bi jim 
priskrbel nujne življenjske potrebščine 
(hrana, zdravila in podobno). Dostavo bo 
po dogovoru z občino zagotavljalo 
podjetje M Orel vsak dan do 15. ure.

01/75 72 400 
in 

info@orel.si

SU MIRED bo v času razglašenih razmer v RS 
deloval skladno z usmeritvami in potrebami CZ 
in občin soustanoviteljic. Naloge SU MIRED 
bodo omejene na nujne ukrepe oziroma večje 
kršitve cestno prometnih predpisov, varovanja 
zdravja ljudi in druge aktivnosti vezane na 
zagotavljanje pogojev iz ukrepov Vlade RS. 
Uradne ure za stranke se ukinja. 

SPLOŠNA AMBULANTA LOG - DRAGOMER 
obratuje, v skladu z sprejetimi ukrepi se nanje 
najprej obrnite preko telefonske številke 08 20 
58 800 oz. spletnega obrazca na spletni strani 
ZD Vrhnika. 

LEKARNA LOG - DRAGOMER je do 
nadaljnjega zaprta. 
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DODATNE INFORMACIJE O 
KORONAVIRUSU IN UKREPIH

- NIJZ - www.nijz.si 
- Portal državne uprave - www.gov.si 

JP KPV, d.o.o. obvešča, da bo 
odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov in biološko razgradljivih 
odpadkov potekal po ustaljenem 
urniku. Prav tako bodo redno 
praznili zabojnike na ekoloških  
otokih.

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA do nadaljnjega 
opravlja le najnujneše upravne storitve. Za 
dodatne informacije so dosegljivi preko 
elektronske pošte ue.vrhnika@gov.si in 
telefonske številke 01 750 78 50. 
VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE je 
sprejela naslednje ukrepe:
- zagotavlja se le nujno potrebne veterinarske 
posege po predhodni najavi, 
- odlog cepljenja proti steklini od 15. 3. 2020 do     
15. 4. 2020
- odlog osemenjevanja vseh plemenic od 15. 
3. 2020 za najmanj tri tedne. 

Zaradi vsakodnevno spreminjajočih 
se ukrepov pristojnih služb, bo 
Občina Log - Dragomer ukrepe in 
obvestila objavljala na spletni 
strani www.log-dragomer.si 
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