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Izjava za javnost  

Trzin, 24. marec 2020 

V občini Trzin se je v aktivnosti za zaustavitev epidemije COVID-19 do sedaj vključilo več pripadnikov   

enot in služb sistema zaščite in reševanja, ves čas poteka tudi intenzivna komunikacija in koordinacija  del 

in nalog med županom, podžupanom in sodelavci občinske uprave ter poveljnikom CZ Trzin in PGD Trzin. 

V nadaljevanju podajamo oz. posredujemo nekaj novih informacij, del teh najdete tudi na spletišču 

Občine Trzin (http://www.trzin.si/sl/news/).    

Za tiste Trzince, ki so se minule dni vrnili iz tujine, po zadnjih priporočilih NIJZ velja, da ob vrnitvi  pazijo 

na socialno distanciranje, higienske metode in samoopazovanje ter da živijo v domačem okolju v skladu 

s trenutnimi navodili, ki veljajo za celotno državo. V Republiki Sloveniji je v v skladu z Zakonom o 

nalezljivih boleznih tako, da na predlog epidemiologa, Minister pristojen za zdravje, odredi karanteno. 

Oseba, ki mora biti v karanteni, prejme karantensko odločbo, ki jo zavezuje k omejitvi gibanja (lokacijsko 

določeno v odločbi) za določen čas. 

Še naprej smo v kontaktu z vsemi pristojnimi službami in institucijami, da bi čim prej zagotovili ustrezno 

zaščitno opremo za opremljanje naših prostovoljcev, ki jih je iz dneva v dan več, saj smo zadnje dni dobili 

nekaj okrepitev. Do sedaj so se odzvali na nekaj pozivov za oskrbo starejših in ogroženih občanov za 

preskrbo z zdravili, živili in obiskom banke. Vse želje za pomoč so bile posredovane prek posebej (za čas 

izrednih razmer ob epidemiji) uvedene občinske številke. V prihodnjih dneh bodo ob nudenju pomoči 

prostovoljci še bolj prepoznavni, saj bodo opremljeni z odsevnimi brezrokavniki ter izkaznico Občine 

Trzin. Civilna zaščita deluje občasno in razpršeno ter predvsem v ozadju in je v pripravljenosti na 

morebitno zaostritev razmer; pomagala bo tudi pri redni razdelitvi paketov RK, ki sicer poteka enkrat 

mesečno.  

Ob tem bi poudarili, da Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije 

naproša  vse podjetnike oz. obrtnike, da morebitne zaloge mask in druge zaščitne  medicinske opreme, 

ki jih imajo znotraj podjetij in jo lahko pogrešijo, začasno odstopijo zdravstvenemu sektorju. Svoje 

zmožnosti donacij prosim sporočite na: donacije@urszr.si , najbližji občinski štab civilne zaščite pa bo 

poskrbel za logistiko razvoza opreme. 

V občini Trzin še naprej 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. V 

Trzinu po zadnje dostopnih informacijah ni nobenega novega primera okužbe s COVID-19, že od začetka 

razglasitve epidemije je beležen en primer (dnevno ob 10. uri osveženi podatki po občinah so na 

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19). 

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 ter 

da spoštujejo izdane Odredbe in druge akte, ki veljajo v času izrednih razmer. Le tako bomo namreč 

uspešno obvladovali upočasnitev in širjenje novega koronavirusa. Zlasti pa opozarjamo na zaščitno 

opremo vse zaposlenih v trgovinah, ki so še lahko odprte (živila, sadje-zelenjava, pekarna, …) in storitvah, 

ki jih še lahko opravljajo v skladu s trenutno veljavnimi akti.    
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Nadaljnje informacije 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, 

 Klicni center za informacije o koronavirusu- 080 1404, 

 

 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 straneh 
Trzinski Odsev in Psihosocialna pomoč Trzin, ki jo upravlja krajanka Trzina, sicer psihologinja in 
družinska terapevtka.   
 
 
 

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