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Datum: 17. 3. 2020 

OBVESTILO 
 
Spoštovani občani! 
 
Zaradi razglašene epidemije novega korona virusa v Sloveniji, se je tudi vsakodnevno 
življenje na Solčavskem precej spremenilo. V petek 13. 3. 2020 se je aktiviral Štab civilne 
zaščite Občine Solčava, s katerim lahko v primeru kakršnih koli vprašanj ali težav, v zvezi s 
korona virusom, vzpostavite kontakt preko elektronske pošte: czsolcava@gmail.com in 
GSM: 031/370-799, Katarina Prelesnik. 
V želji, da bi bili vsi kar najbolje obveščeni o dogajanju na območju občine Solčava in 
predpisanih ukrepih za samozaščito, na spletni strani Občine Solčava, www.solcava.si pod 
zavihkom Korona virus, objavljamo pomembna obvestila povezana s korona virusom. Vse 
informacije v zvezi s korona virusom so dostopne tudi na posebnem portalu Vlade RS, 
https://www.gov.si/teme/koronavirus/ ter Nacionalnem inštitutu za javno zdravstvo NIJZ,  
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 
 
KONTAKTI OB POTREBNI POMOČI: 
Kontakt za posredovanje informacij glede potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih 
zadevah, za pomoč pri usklajevanju povpraševanja staršev in ponudbo zdravih prostovoljcev 
za varovanje otrok na domu: czsolcava@gmail.com in GSM: 031/370-799, Katarina Prelesnik. 
 
V primeru, da se zaradi bolezni pokaže potreba po organiziranem toplem obroku vam 
sporočamo, da je možno poklicati v  ZADRUŽNI DOM, kjer bodo pripravljali hrano. Kontakt:  
GSM: 031/693-604, Ivica Poličnik. 
 
Mejni prehod PAVLIČEVO SEDLO je od 18. 3. 2020 dalje zaprt.  
 
DELOVANJE POMEMBNEJŠIH USTANOV IN DRUŽB: 
 
OBČINSKA UPRAVA je do preklica zaprta za obiskovalce. Za vaša vprašanja bomo v času 
uradnih ur dosegljivi po telefonu 03/839-27-50, mobilnih številkah in elektronski pošti. Vsi 
kontaktni podatki so objavljeni na naši spletni strani www.solcava.si; 

 
TRGOVINA:  Delovni čas: od 8:00 do 11:00 in 14:00 do 16:00.  
Stranke naj v trgovino prihajajo zdrave, saj bomo le tako zaščitili sebe in druge. V primeru 
bolezni vam bodo živila dostavili tudi na dom. Kontakt: 03/839-43-30 ali GSM: 041/329-
383, Tanja Klemenšek. 
 
POŠTA: Spremenjen delovni čas do preklica: ponedeljek – petek 8:00 do 11:00.  

 



Kontakt: 03/839-30-50. 
 
PETROL še obratuje po rednem urniku po posebnem protokolu, ki je objavljen na vhodnih 
vratih. Kontakt: 03/ 839-00-60. 
 
ŠOLA IN VRTEC so zaprti, starši bodo o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih obveščeni preko 
eAsistenta; 
 
ŽUPNIJA SOLČAVA: Odpovedane so vse svete maše za občestvo. Duhovniki opravljajo svete 
maše zasebno po mašnih namenih. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas, pogreb se 
opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki, podeljevanje zakramenta 
svetega krsta in poroke se preloži. Kontakt: 03/838-40-43, Viki Košec.  
 
KNJIŽNICA v Solčavi je do nadaljnjega zaprta. 
 
Prav tako do nadaljnjega ostajajo zaprti vsi GOSTINSKI IN TURISTIČNI OBJEKTI.  
 
ZDRAVSTVENI DOMOVI: 
Občani naj se za informacije o korona virusu obračajo na brezplačno tel. številko Klicnega 
centra 080 1404, kjer se od 8:00-20:00, oglašajo študentje Medicinske fakultete pod 
mentorstvom strokovnjakov. Obiski pri osebnem zdravniku se izvajajo NUJNO samo po 
predhodnem telefonskem dogovoru. V primeru nujnega stanja pokličite 03/837-08-00 ali 
112.  
 

Zdravstvena postaja Nazarje:  03/839-24-30 ZD Mozirje, dr. Furst Karmen: 839-05-50 

ZD Mozirje, dr. Mijin Steiner Ksenija: 03/839-08-04 ZD Ljubno: 03/838-13-83 

ZD Gornji Grad: 03/839-13-80 ZD Luče: 03/838-41-33 

 
Gasilci PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA SOLČAVA pozivajo občane, da pri tačas 
aktualnih kmetijskih opravilih na njivah, gozdovih, vrtovih in v okolici hiš ne sežigajo 
drevesnih ostankov in trave, ampak naj to opravijo takrat, ko bo trava ozelenela in bo 
verjetnost razširitve požara v naravnem okolju zmanjšana. S tem bodo preprečili nepotrebne 
izvoze gasilcev na intervencije, kjer bi posledično lahko ogrozili zdravje vseh vpletenih. 
Prav tako imajo v aktualni situaciji člani PGD Solčava omejeno dovoljenje za opravljanje 
nalog. Enota je odzivna le na intervencijah ki so proženje preko CORS-a (112)! 
 
Ostanite zdravi, upoštevajte priporočila NIJZ in ministrstva ter izkoristimo čas za maksimalno 
družbeno odgovornost in pomoč ranljivim. S skupnimi močmi in doslednostjo nam bo uspelo. 
 
Ostanite zdravi.  
 
         OBČINA SOLČAVA 
             Katarina Prelesnik, županja l.r. 


