
Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
 
Naše življenje je v tem trenutku postavljeno v čas, ki ni prijazen. Pravzaprav smo 
postavljeni pred veliko preizkušnjo, za mnoge največjo.  Za nekaj časa se bomo morali z 
vso odgovornostjo odreči marsikateri navadi in načinu življenja. Posledično je 
odgovornost vsakega posameznika velika.  
 
Prav s tem pa je v našem okolju nekaj težav. Zato sporočam: ni čas za lahkomiselnost, ni 
čas za brezbrižnost in ni čas za nedotakljivost. Gre za življenje, gre za najvišjo moralno 
etično vrednoto spoštovanja sočloveka in svetinje vsakogar: zdravja . Če vam je že malo 
mar zase si ne dovolite, da z vašo malomarnostjo, vzvišenostjo in samovšečnostjo 
odločate o zdravju drugih!  
 
In tudi ni res, da virus za mlajše in mlade ni nevaren. V sosednji Italiji umirajo, ker jim ob 
običajnih boleznih ni mogoče nuditi pomoči zaradi zasedenih aparatur, prostorov in 
kadrovske omejenosti medicinskega osebja. Zmotno je prepričanje, da so nekateri 
absolutno varni. Nihče ni na varni strani!   
 
Zato pozivam, in zahtevam, da dosledno upoštevate vse odredbe in navodila državnih 
organov ter izvedete vse preventivne ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje razširitve 
koronavirusa. Vsa navodila sprotno objavljamo na občinski spletni strani.  
 
V petek, 13. 3. 2020, smo na Občini spremenili način poslovanja z občani in drugimi 
uporabniki storitev. Delo občinske uprave poteka nemoteno . Vsa potrdila in ostali 
dokumenti v pristojnosti občine bodo strankam izdani elektronsko ali po navadni 
pošti, osebno poslovanje s strankami pa je do preklica ustavljeno. Na voljo smo vam 
preko telefona ali elektronske in navadne pošte.  
 
Vse prireditve v organizaciji občine so odpovedane. Tudi društva, klubi in drugi 
organizatorji so dogodke odgovorno odpovedali. Videti pa je nerazumljivo 
neodgovornost fizičnih oseb. Še vedno se organizirajo rojstnodnevna praznovanja in 
drugi družabni dogodki na katerih se združuje veliko število različnih oseb. Še vedno je 
veliko meddružinskih, prijateljskih stikov.  
 
Splošno znano je, da s ponedeljkom svoja vrata zapirata tudi osnovna šola in vrtec. 
Poskrbljeno je za nujno varstvo otrok za otroke staršev, ki opravljajo delo, ki je 
pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Prav tako se ustavlja javni 
promet. V sklopu občine smo prevoze namenjeni starejšim občanom ustavili že 
predhodno. Zaprta je telovadnica, Dom športa in kulture, Dom krajanov, knjižnica, RCN…  
Na zunanjih igriščih ni dovoljena ekipna igra in zbiranje skupin ljudi. Pričakujemo 
skorajšnjo zaprtje vseh lokalov, ki za življenje niso toliko pomembni. 
 
Javno življenje se mora ustaviti. Vsak odgovoren posameznik se o tem lahko odloči brez 
uredb in navodil. Le s skupnimi močmi, družbeno odgovornim ravnanjem in  
spoštovanjem navodil stroke lahko pričakujemo, da bomo ponovno, v relativno kratkem 
času, zaživeli kot pred nedavnim.  



Ravnajte odgovorno do sebe in drugih. Ne zadržujte se v zaprtih prostorih, ne rokujte se, 
upoštevajte minimalno varnostno razdaljo in poskrbite za samozaščito.   
 
O stanju na terenu in ukrepih smo v stalnem stiku s poveljnikom Civilne zaščite občine 
Poljčane. Še naprej sledite obvestilom na občinski internetni strani.  
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