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Posvetovalni sestanek v zvezi z epidemijo koronavirusa 
Dne 13.3.2020 

Sejna soba Občine Podlehnik, Podlehnik 9, 2286  

 

Prisotni: 
- Ambulanta družinske medicine Podlehnik, Darja Dovečar, dr.med. 
- Zobozdravstvena ambulanta, Irena Tenčič, dr. dent.med 
- Štab Civilne zaščite Občine Podlehnik, poveljnik Arnuš Franc, 
- PGD Podlehnik – predsednik Stojan Kojc, 
- Policijska postaja Podlehnik, Boštjan Hliš, pom. komandirja 
- Osnovna šola Podlehnik in vrtec, ravnatelj dr. Dejan Kopold, pomočnica Anita Malovič 
- KORK Podlehnik, Stanko Jelen 
- Župnijski Karitas, p. Andrej Sotler 

 
 
Občina Podlehnik je dne 13.3.2020 ob 8.00 uri izvedla posvetovalni sestanek v zvezi z razglašeno 
epidemijo koronavirusa z vsemi ključnimi ustanovami in institucijami v občini. Dogovorjen je bil način 
komuniciranja in obveščanja javnosti ter sheme delovanja javnih zavodov/institucij glede na 
zaostrovanje širjenja epidemije. 
 
Ključne informacije/zaključki sestanka: 

- Osnovna šola in vrtec Podlehnik s ponedeljkom 16.3.2020 zapirata svoja vrata za 14 dni. 
Konkretnih navodil o zagotavljanju morebitnega nujnega varstva za otroke, katerih starši si le-
tega sami ne morejo urediti, s strani pristojnega ministrstva še niso prejeli. Zato bosta oba javna 
zavoda (šola in vrtec) do nadaljnjega povsem zaprta!! 

- Ambulanta družinske medicine Podlehnik, Darja Dovečar, dr.med., Ambulanta do nadaljnjega 
ostaja odprta, pri čemer pa vse paciente poziva, da je obisk nujno potrebno predhodno 
naročiti na tel.: 02/768 10 81  
POSEBEJ OPOZARJA VSE, da v primeru pojava simptomov okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(vročina, kašelj, slabo počutje,..) NE VSTOPATE V AMBULANTO, AMPAK NAJPREJ OD DOMA 
POKLIČETE SVOJEGA IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (PODLEHNIK, 02/7871691) ALI 
PEDIATRA. Po telefonu boste prejeli vse nadaljnja navodila, glede odvzema brisa itd.  
Ob tem opozarjamo, da je preplah odveč. Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 velja 
enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. 

- Zobozdravstvena ambulanta, Irena Tenčič, dr. med., Ambulanta za 3 tedne zapira svoja vrata. 
Po telefonu bo sicer dosegljiva sestra, ki bo dajala nadaljnja navodila za nujne primere. Vse 
paciente prosijo za razumevanje in spremljanje informacij glede ponovnega pričetka dela 
ambulante. 

- Župnija sv. Trojice v Halozah sporoča, da do nadaljnjega ne bo verouka in svetih maš. 
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- Občina Podlehnik je glede sprejetja morebitnih nadaljnjih ukrepov v stalni komunikaciji z 
državnimi institucijami, šolo in vrtcem, štabom civilne zaščite, občinskimi društvi ter drugimi 
organizacijami, ki delujejo na območju naše občine. Do nadaljnjega bodo odpovedane vse javne 
prireditve, ki se odvijajo v prostorih Občine Podlehnik. O vseh pomembnih informacijah bo 
javnost obveščena preko občinske spletne strani in Facebook strani. 

 

S spoštovanjem, 

 
 

  
 
 
 

mag. Sebastian Toplak 
župan 

Občine Podlehnik 


