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Na Občini Lovrenc na Pohorju smo vzpostavili tele-
fonsko številko za občane in občanke, še posebej 
starejše in bolne, ki potrebujejo oskrbo oziroma 
dostavo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, 
zdravila). 

Sporočite svojo nastalo težavo in k reševanju se bo 
pristopilo na varen in primeren način. 

Na telefonsko številko lahko pokličete vsak dan 
med 8. in 20. uro. Pri tem pozivamo k doslednemu 
upoštevanju navodil, da pokličejo le tisti, ki pomoč 
resnično potrebujejo ali pa tisti, ki vedo, da nekdo 
pomoč potrebuje.

Prosimo vas, da ravnate odgovorno, 
upoštevate sprejete ukrepe in OSTANETE

DOMA!

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

»Naš največji sovražnik ni virus ampak strah, govorice in 
stigma. Naše najmočnejše orožje pa so dejstva, razum 
in solidarnost.« je dejal vodja svetovne zdravstvene or-
ganizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tako kot večina Slovenije se bomo morali v prihodnjih 
dneh in tednih soočati z izzivi in prizori, ki si jih, rojeni 
po letu 1945, le stežka predstavljamo. Prepričan sem, 
da smo sposobni s skupnimi močmi preprečiti najbolj 
črn scenarij, ki se nam obeta zaradi sovražnika, ki je še 
posebej zahrbten. Skupaj z Občinskim štabom Civilne 
zaščite delamo vse, kar je potrebno za ohranitev vašega 
zdravja. Ponujamo Vam pomoč, sprejmite jo, hkrati pa 
računamo tudi na Vašo solidarnost. Po okužbi postane-
mo nehote orožje virusa proti svojim soobčanom. Ne 
smemo se zanašati zgolj na zdravstvo, civilno zaščito, 
občino in drugo kritično infrastrukturo. Vsak izmed nas 
lahko največ prispeva k temu, da ostanemo čim dlje 
zdravi. Naj se na tem mestu zahvalim tistim nepogrešl-
jivim, pogumnim in srčnim ljudem, ki delate v zdravst-
vu, policiji, gasilstvu, civilni zaščiti oziroma v vseh služ-
bah, ki so ključnega pomena za državo, naše zdravje 
in blaginjo. Brez vas bi se naš sistem zlomil. Vse vas 
potrebujemo zdrave, zato apeliram na delodajalce brez 
izjeme, da zaščitite svoje zaposlene. Neumorno delate, 
velika HVALA za vse. Ostanite zdravi.

Vaš župan Marko Rakovnik
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Poslovanje zdravstvenih 
institucij v občini

Obveščamo vas, da bo Zasebna ambulan-
ta splošne medicine dr. Metke Fišer Zobovič 
od 18. 3. 2020 do preklica delovala od 7.00 
do 12.00, vendar se je za termin potrebno 
PREDHODNO NAROČITI na telefonsko šte-
vilko: 02 675 55 52. Prosimo, da se ob obisku 
Zdravstvenega doma držite vseh navodil 
pristojnih služb in dosledno upoštevate vse 
preventivne ukrepe za preprečevanje šir-
jenja okužb! 

Zobozdravstvena ambulanta bo do nadal-
jnjega ZAPRTA. Zobozdravstveno varstvo za 
otroke in odrasle poteka na Vstopni točki na 
lokaciji Ulica Kneza Koclja 10 -  izključno 
za nujne primere in sicer med 7.00 in 20.00 
uro. Vsi ostali že naročeni zobozdravstveni 
pregledi se odpovedujejo, pacienti bodo o 
novih terminih pravočasno obveščeni.

Tudi lekarna deluje po spremenjenem de-
lovnem času vsak dan od 9.00 do 12.00 in 
od 12.30 do 15.00. 

Glede na razmere se delovni časi lahko 
spremenijo.

Poslovanje
Zaradi izrednih razmer velja spremenjen 
način poslovanja. 

Na Občini Lovrenc na Pohorju ni uradnih 
ur. Stranke naprošamo, da v tem času z 
občinsko upravo komunicirajo preko drugih 
kanalov (telefon, e-pošta, navadna pošta). 
Vloge lahko oddate v nabiralnik, ki se nahaja 
pri zadnjem vhodu v občinsko stavbo.

Spremenjen način poslovanja ima tudi Up-
ravna enota Ruše. Obravnavajo se le stranke, 
ki so predhodno naročene oziroma dogov-
orjene po telefonu - 02 669 0660 ali elek-
tronski pošti - ue.ruse@gov.si oz. navadni 
pošti – Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše. Po 
poštnih kanalih se lahko oddajajo tudi vloge 
v upravnih in drugih zadevah. 

Do nadaljnjega ne bosta poslovala Krajevni 
urad Lovrenc na Pohorju in Krajevni urad 
Selnica ob Dravi.
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Prostovoljci
Ker želimo biti ustrezno pripravljeni ter po 
celotni Občini Lovrenc na Pohorju zagoto-
viti solidarnostno pomoč najbolj ogroženim 
občanom (na primer: organizirana pomoč 
starejšim in bolnim pri zagotavljanju os-
krbe z najnujnejšimi življenjskimi potre-
bščinami, zdravili, hrano, …), vabimo vse 
občane, mlajše od 40 let, ki ste zdravi, 
ki zadnjih 14 dni niste bili na potovanju 
v tujini ali v stiku z okuženimi osebami, 
da svojo pripravljenost za pomoč sporočite 
na telefonsko št. 02 63 00 550 ali e-pošto:
obcina@lovrenc.si. 

Prav vsak občan si zasluži pomoč, ko jo po-
trebuje! Pozivamo k solidarnosti, ki pa naj 
ne ogroža zdravja in varnosti. 

Prosimo vas, da ravnate odgovorno, 
upoštevate sprejete ukrepe in OSTANETE

DOMA!

OBČINA
LOVRENC NA POHORJU

Dodatne informacije
so na voljo na spletni strani

www.lovrenc.si
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