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Izjava za javnost  

Trzin, 20. marec 2020 

 

V preteklem tednu je bilo v Občini Trzin v zvezi z omejitvijo širjenja virusa COVID-19 in spopadanja z 

epidemijo uvedenih precej ukrepov. Najprej  aktiviranje posebne telefonske številke (01/235 05 99) za 

pomoč starejšim in ogroženim občanom, ki nimajo nikogar in potrebujejo pomoč pri oskrbi z 

najnujnejšimi življenjskim potrebščinami. Civilna zaščita Občine Trzin je vzpostavila  sistem 

prostovoljcev, ki bodo nudili ustrezno pomoč glede na povpraševanje oz. pozive na posebno 

telefonsko številko, največji izziv pri tem še vedno predstavlja zagotovitev ustrezne zaščitne opreme za 

vse udeležene v zaščito in reševanje na občinskem nivoju, predvsem za zaščitno-reševalne enote, 

službe sistema zaščite in reševanja, javne zavode, javna podjetja in druge organizacije ter sestave v 

občini, ki so vključeni v boj proti širjenju epidemije.  

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes razglasila veliko požarno ogroženost 

naravnega okolja po celotni državi, trenutno je tudi na območju občine Trzin velika.  Z dnem 

razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali 

drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati 

na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali 

izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Prosimo, da v času epidemije 

koronavirusa prepoved kurjenja na prostem dosledno upoštevate.  

Z včerajšnjim dnem je bila izdana Odredba o prepovedi uporabe vseh javnih športnih površin in 

otroških igrišč, ki velja do nadaljnjega. Pred tem pa so bili občani obveščeni tudi o zaprtju vseh drugih 

javnih objektov, ki so v lasti in upravljanju Občine Trzin. Z današnjim dnem pa je stopil v veljavo tudi 

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na 

javnih krajih v Republiki Sloveniji (celoten odlok je objavljen na https://www.gov.si/novice/2020-03-19-

4-redna-seja-vlade-republike-slovenije/, nekaj dodatnih pojasnil o tem, kaj je dovoljeno pa na 

http://www.trzin.si/sl/news/obvestilo23.html).   

Na Občino oziroma Štab CZ se dnevno, s prošnjami po zagotovitvi opreme, obrača veliko število 

gospodarskih družb, katerih potrebe sicer beležimo, pa vendar v skladu s priporočili pristojnih služb 

glede na dejavnost, ki jo opravljajo niso uvrščeni na listo upravičencev. Informacijo smo tudi objavili na 

občinski spletni strani. Pri tem je potrebno upoštevati nabor tistih, ki so v teh razmerah in glede na 

trenutne zaloge sploh upravičeni do tovrstne opreme (http://www.trzin.si/sl/news/upravicenci-do-

zascitne-opreme.html).   

V občini Trzin ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v 

skladu z navodili Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije in drugih  pristojnih ministrstev. 

Trenutno število prijavljenih primerov COVID-19 v občini Trzin je en primer, številka je že vse od 

začetka beleženja po občinah enaka in se že nekaj dni ne spreminja (dnevno ob 10. uri osveženi 

podatki po občinah so na https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19). 

 

http://smok.sos112.si/Ogenj/OgrozenostMap/Map?Datum=2020-03-20&Stopnja1=False&Stopnja2=True&Stopnja3=True&Stopnja4=True&Stopnja5=True
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Občane in občanke prosimo, da upoštevajo priporočila in navodila Nacionalnega instituta za javno 

zdravje (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov) pri izvajanju preventivnih zaščitnih ukrepov, s 

čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, 

da spoštujejo izdane Odredbe in druge akte, ki veljajo v času izrednih razmer.  

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo po potrebi dnevno objavili na spletni strani Občine 

Trzin, pod zavihkom Aktualno. 

Izbir pomembnejših telefonskih številk, ki so vam na voljo: 

 Telefonska številka – 01 235 05 99, vsak dan med 8. in 18. uro,  

            za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin 

 Zdravstveni dom Domžale – 01/724-52-77, 
https://www.zd-domzale.si/ 
 

 ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. 
ure, nudenje psihosocialne pomoči  
 

 Psihosocialna pomoč po telefonu Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, Enota 
Domžale – 01 724 63 70, , v poslovnem času pon., tor., čet.  od 8.00 do 15.00, v sre. od 8.00 do 
17.00 in v pet. od 8.00 do 13.00 ure. 
 

 Nekaj uporabnih informacij, podatkov, nasvetov idr. lahko najdete tudi na Facebook strani 
Trzinski odsev.  
 
 
 

Pripravila: Maja Keber Furlan (Občina Trzin) in Miha Pavšek (CZ Trzin) 
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