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Pričetek letošnje pomladi nam je poleg lepšega vremena prinesel obilo omejitev in povsem drugačen ritem življenja, kot
smo ga vajeni. Skozi obdobje epidemije se bomo lažje prebili
s skupnimi močmi, zato smo skupaj z uredništvom Hrastovega
lista sprejeli odločitev, da je smotrno na enem mestu zbrati informacije, pomembne telefonske številke, e-naslove, odpiralne
čase in drugo v zvezi z zahrbtnim virusom po imenu COVID-19.
Glede na hitre spremembe pri ukrepih za boj proti širjenju epidemije se zavedamo, da se lahko marsikatera stvar spremeni
čez noč, zato je pomembno, da spremljate tudi novice na televiziji, radiu in na spletu.
Epidemija je ponovno potrdila, da znamo Hrastničani in
Hrastničanke v težkih trenutkih delovati složno. Številni srčni
ljudje, ki zagotavljajo delovanje vseh za skupnost pomembnih sistemov, so vključeni v časopis, ki ga držite v rokah. Prav
vsem je skupno eno – čim prej premagati trenutno stanje in se
ponovno vrniti v življenje, kjer druženje pomeni veliko dodano vrednost našemu vsakdanu. Do takrat pa ostanimo doma
in imejmo v mislih, da skrbimo za naše največje bogastvo −
zdravje. In zdravje vseh nas se začne s prvim korakom, ko stopimo čez prag našega doma.
V dneh za štirimi stenami je čas za marsikatero opravilo, za
katero sicer zmanjka časa. Lahko si vzamemo čas za najbližje,

pokličemo sorodnike in prijatelje, vzamemo v roke knjigo, pišemo dnevnik, pogledamo film, poslušamo glasbo, telovadimo, se učimo novih stvari in še ogromno drugega. Predvsem si
vzemimo tudi čas zase, za premislek o sebi, o družbi in našem
življenjskem okolju. In predvsem ostanimo Ljudje s posluhom
za sočloveka, s ponujeno roko vsem, ki pomoč potrebujejo, ter
s pogledom naprej v življenje po koronavirusu.
Že sedaj izkoriščam priložnost in se zahvaljujem vsem za vaš
doprinos k zaustavitvi epidemije. Še posebej se zahvaljujem
številnim prostovoljkam in prostovoljcem, ki v tem času pomagajo pri oskrbi s hrano socialno ogroženih in starejših, šiviljam,
ki so opravile neverjetno delo in se še posebej izkazale s svojo trdno voljo in željo pomagati. Hvala tudi vsem zaposlenim
v zdravstvu in domovih za starejše, trgovkam, zaposlenim
na komunali, poštarjem, pripadnikom civilne zaščite, gasilcem in vsem ostalim, ki nemoteno opravljate svoje delo kljub
epidemiji.
Hvala vsem v imenu Občine Hrastnik in štaba Civilne zaščite
Občine Hrastnik!

— Marko Funkl, Župan
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Avtorica: Mateja Jecl • Foto: arhiv RK Hrastnik, arhiv OŠCZ Občine Hrastnik

V Hrastniku trenutno zagotavljanje pomoči
skoraj 400 posameznikom in družinam
Občina Hrastnik in občinski štab Civilne zaščite Občine Hrastnik
sta ob razglasitvi epidemije vzpostavila mrežo pomoči, prek
katere skupaj z Domom starejših Hrastnik, Rdečim križem
Hrastnik, Centrom za socialno delo Hrastnik, Osnovno šolo
NHR Hrastnik, Vrtcem Hrastnik, gasilci, krajevnimi skupnostmi,

prostovoljci programa Starejši za starejše in vsemi srčnimi
prostovoljci trenutno oskrbujejo skoraj 400 posameznikov in
družin, ki potrebujejo pomoč v času epidemije koronavirusa.
S pomočjo mreže pomoči še posebej skrbijo za najranljivejše
skupine – starejše občane in socialno ogrožene.

Topli obroki najranljivejšim

Brez prostovoljcev sistema ne bi bilo

Dostava toplih obrokov je oblika pomoči, ki jo Dom starejših
Hrastnik sicer nudi skozi celo leto, v času epidemije pa se je
potreba po tej storitvi še povečala. Dom starejših pomoč na
domu izvaja v skladu z usmeritvami pristojnih ministrstev,
dnevno tako zagotavljajo nego in dostavo kosil. »Nego izvajamo pri štirih uporabnikih, kar 50 uporabnikom pa od ponedeljka do petka vsak dan dostavimo toplo kosilo,« pomoč pojasni
direktor Drago Kopušar. Tople obroke pripravljajo v domski
kuhinji, na pomoč so priskočili tudi pri pripravi dodatnih toplih
obrokov med vikendi.

Izvajanje mreže pomoči ne bi bilo mogoče brez pridnih rok
številnih prostovoljk in prostovoljcev. RK Hrastnik je v trenutni situaciji prevzel koordinacijo prostovoljcev in organizacijo
dostave pomoči na dom. Prostovoljcem so se pri tem pridružili tudi zaposleni v Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik ter
zaposleni v Vrtcu Hrastnik, ki pomagajo predvsem pri logistiki,
dostavi in razdelitvi toplih obrokov in paketov pomoči.

Zaradi vse daljšega trajanja izrednih razmer se tudi število
občanov, ki potrebujejo pomoč, povečuje, zato se je za zagotavljanje dodatnih toplih obrokov vzpostavila še kuhinja na
hrastniški osnovni šoli, kjer njihov kuhar trikrat tedensko pripravi več deset kosil. V šolski kuhinji se tako dodatno zagotavlja
več kot 30 toplih obrokov za socialno šibke in ljudi, ki nujno
potrebujejo tovrstno oskrbo.

Tudi na občinski poziv k prijavi prostovoljcev se je odzvalo več
kot trideset ljudi, ki so pripravljeni nuditi pomoč. Odziv je bil
nad pričakovanji, tako da je število prostovoljcev v tem trenutku večje od potreb, a hkrati to pomeni, da so v občini pripravljeni na morebitno zaostritev razmer. »RK Hrastnik vodi seznam občanov, ki potrebujejo pomoč, trenutno je takšnih oseb
nekaj manj kot 30, seznam pa se vseskozi dopolnjuje. Potrebe,
ki so jih izkazali, so trenutno predvsem nakupi živil in prevzemi
zdravil v lekarni,« situacijo obrazloži predsednica RK Hrastnik
Belinda Ladiha.

Tudi Center za socialno delo Hrastnik je pripravil seznam starejših občanov, ki še niso zajeti v občinsko mrežo pomoči in za
katere sicer skrbijo svojci, a je to ob trenutni situaciji oteženo.
Iz tega razloga se jim v času trajanja izrednih razmer pomoč
v obliki toplega obroka zagotavlja s strani občine.
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Vsi, ki bi želeli pomagati pri nakupu paketov pomoči, lahko to storite z donacijo
Rdečemu križu Hrastnik, z nakazilom
na njihov transakcijski račun.

Rdeči križ Slovenije – OZ Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
TRR: SI56 6100 0000 5461 447

Občanke, občani in družine, ki so v teh negotovih razmerah v stiski, lahko še vedno pokličejo
na telefonsko številko info centra občine 03 56 54 360 ali pošljejo mail na povezani@hrastnik.si in sporočijo, če potrebujejo pomoč. Poziv velja tudi staršem, ki v teh razmerah, ki so
s seboj prinesle različne stiske, sebi in svojemu otroku ne morejo zagotoviti toplega obroka.

Ko se odzove celotna skupnost

Prehranski in higienski paketi pomoči

V trenutni situaciji se je še enkrat pokazala tudi pomembnost
krajevnih skupnosti, saj se je tudi s pomočjo predsednikov in
članov krajevnih skupnosti prišlo do ljudi, ki so v stiski, v večjem
delu pa so za pomoč z lastnimi resursi poskrbele kar skupnosti same, z medsebojno pomočjo sokrajanov. Nepogrešljivi
so tudi gasilci, ki v teh dneh svoje poslanstvo pomoči ljudem
opravljajo še toliko srčneje.

Poleg toplih obrokov se občanom zagotavlja tudi pakete z živili in higienskimi pripomočki. Prehranske pakete za občane
pripravlja Rdeči križ Hrastnik (RK Hrastnik) skupaj s številnimi
prostovoljci, ki ob pomoči gasilcev poskrbijo tudi za razvoz in
dostavo na dom. Socialno ogroženim posameznikom in družinam je bilo tako dostavljenih več kot 200 paketov pomoči,
velikost paketa pa je odvisna od velikosti družine. Skupaj z
ekipo projekta Starejši za starejše so na RK Hrastnik poskrbeli
tudi za pripravo in distribucijo paketov za nekaj manj kot 100
starejših občanov, ki so vključeni v projekt. Prehranske pakete
je za pomoč občanom prispeval tudi Karitas.

Da tudi v izrednih razmerah še znamo stopiti skupaj in pomagati sočloveku v stiski, dokazujejo ne le številni prostovoljci,
temveč tudi številni donatorji, ki se v teh dneh odločajo finančno podpreti pomoč RK Hrastnik. Prav zaradi njihove pomoči
lahko v okviru občinske mreže pomoči pomagamo vsem, ki
pomoč res potrebujejo. Njihova sredstva so neprecenljiva pri
nakupu izdelkov za pakete pomoči. Iskrena hvala vsem!

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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Foto: osebni arhivi

Vsa gospodinjstva v občini prejela maske
V Sloveniji že vse od pojava koronavirusa vlada veliko pomanjkanje zaščitne opreme. Zaščitnih mask praktično ni moč kupiti,
državne rezerve ne zadoščajo niti za pokrivanje potreb zdravstva. Po vladnem odloku, da je za obisk trgovine, lekarne in
drugih podobnih zaprtih prostorov obvezna uporaba maske
in rokavic, je pomanjkanje mask še toliko večji izziv za vse nas.
Že pred vladnim odlokom je občinski štab CZ Občine Hrastnik
z županom sprejel odločitev, da se občankam in občanom pomaga pri zagotovitvi pralnih zaščitnih mask. Enaka pobuda je
pred tem že prišla tudi s strani KS Boben, zato se je ob pomoči
podjetij DEWESoft in More Than Beauty ter podjetniškega pospeševalnika Katapult in hrastniških šivilj nakupil ves potrebni
material.
Več tisoč mask so več dni nesebično šivale številne aktivne in
tudi upokojene šivilje v naši občini. Pod šivalnimi stroji približno štiridesetih pridnih šivilj je tako nastalo nekaj več kot 8
tisoč mask! Ravno po njihovi zaslugi je prav vsako hrastniško
gospodinjstvo prejelo po dve pralni zaščitni maski. Število ur,
ki so jih za šivanje porabile, je nemogoče sešteti, prav tako ure,
ki so ji prostovoljci skupaj z zaposlenimi iz hrastniške knjižnice
in KRC-a porabili za pakiranje in odpošiljanje. Vsem srčnim
šiviljam in tistim, ki so pomagali pri odpošiljanju, iskrena hvala.

Vzpostavljen Info center Občine Hrastnik

Info center Občine Hrastnik

Občina Hrastnik in štab CZ Občine Hrastnik sta vzpostavila Info center
Občine Hrastnik za pomoč občankam in občanom.
Informacije/pomoč/prostovoljci 03 56 54 360 in povezani@hrastnik.si
Številka je namenjena vsem, ki potrebujete kakršnekoli informacije in/ali pomoč (starejši, dostava nujnih življenjskih potrebščin, oskrba …). Telefonska

03 56 54 360 in povezani@hrastnik.si
Informacije/pomoč/prostovoljci
Vsak dan od 8.00 do 20.00.
Izključno nujni primeri 03 56 54 363
Vsak dan, 24 ur na dan.

številka je namenjena tudi vsem, ki bi se želeli javiti za prostovoljce in nam
pomagali vzpostaviti mrežo pomoči. Vsem prostovoljcem, vključenim v našo
mrežo pomoči, ki jo koordinira Rdeči križ Hrastnik, nudimo potrebno zaščitno
opremo in identifikacijski dokument. Pišete nam lahko tudi na e-naslov. Vsak
dan od 8.00 do 20.00.
Nujni primeri 03 56 54 363
Številka je namenjena izključno nujnim primerom, za pomoč obolelim za
virusom oz. osebam, ki so v karanteni. Vsak dan, 24 ur na dan (24/7).

Avtorica: Jasmina Janjić

Lokalno iz vašega naslonjača
Občina Hrastnik je v sodelovanju s Kulturno rekreacijskim centrom Hrastnik in Turistično informacijskim centrom Hrastnik
(TIC) za vas pripravila novost. Ob upoštevanju uredb za omejitev širitve virusa se zavedamo, da je zdravje pomembnejše
od odprte tržnice v centru Hrastnika. Zato smo kontaktirali
naše kmete in lokalne pridelovalce ter za vse vas vzpostavili
e-tržnico. Tako lahko, namesto da se v trgovinah izpostavljate
tveganju za okužbo, nekatere izdelke naročite kar iz zdravega
in varnega zavetja vašega doma. S svojim računalnikom ali
mobilnim telefonom obiščite spletno stran ostanidoma.hrastnik.si, kjer je že na voljo nekaj pridelovalcev s svojimi izdelki.
Sčasoma pa se jih bo pridružilo še več. Z e-tržnico želimo zagotoviti dobavo lokalnih pridelkov in s tem prispevati k zdravemu deležu v vaši vsakdanji prehrani.
Zato obiščite ostanidoma.hrastnik.si, kjer so vam na voljo domači pridelki in izdelki. Pri vsakem so navedeni cena, količina,
zaloga in pridelovalec. Izdelek dodate »v košarico«, izvedete
naročilo do konca, plačilo pa trenutno lahko opravite brezstično s plačilno kartico ob dostavi (v kratkem bo sistem omogočal tudi plačilo prek spleta). TIC bo v času epidemije enkrat
dnevno opravljal tudi razvoz izdelkov na vaše naslove, če bo
naročilo višje od 5 € (cena dostave je 1,5 €, za naročila nad 40
€ pa je prevoz brezplačen). Po koncu epidemije pa boste izdelke lahko prevzeli v novih prostorih TIC na tržnici v Hrastniku,
ko bo center odprl svoja vrata na novi lokaciji.
Sama storitev se še nadgrajuje, zato le sledite našim obvestilom.

#ostanitedoma in ostanite zdravi! Skupaj zmoremo!
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V veljavo je stopil nov vladni odlok o prepovedi gibanja
Vlada RS je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin (odlok). Odlok je začel veljati 30.
marca 2020 in velja do preklica.
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije do
nadaljnjega prepoveduje:
•
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
•
dostop na javna mesta in površine,
•
gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno:
•
le za storitve, ki so podrobneje določene v odloku,
•
v primeru, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino,
•
skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane
skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju
zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
•
skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo
skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega.
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je ob
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega
in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki
prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.
V času razglašene epidemije je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu
prebivanja in ga v tem času ne sme spreminjati oziroma se
seliti med obema prebivališčema.
Najpogostejša vprašanja in odgovori o prepovedi gibanja
Ker se v zvezi z odlokom s strani občank in občanov pojavlja
veliko vprašanj, lahko spodaj najdete odgovore na najpogostejša. Več odgovorov in obširnejših informacij lahko najdete
na vladnem portalu gov.si. Če niste prepričani, kako postopati
v svojem konkretnem primeru in iz odloka tega ne morete razbrati, se lahko odslej obrnete na e-naslov info.koronavirus@
policija.si
S čim državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazuje
nujnost oziroma namen poti? Ali mora posameznik, ki ga je
delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s
potrdilom delodajalca?
Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar
dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša
delo policistom in skrajša postopek.
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Ali je potrebno, v primeru da se je družina umaknila iz mesta
na vikend, urediti začasno prebivališče?
Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno)
prijavljeni, potem lahko na vikendu ostanejo, na upravni enoti
pa naj uredijo (stalno ali začasno) prijavo prebivališča.
Kaj je potrebno storiti, če je stalno prebivališče osebe v eni
občini, stanovanje, kjer se oseba nahaja od začetka karantene, pa v drugi?
Glede na to, da začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da si uredite začasno prebivališče na naslovu, na katerem
dejansko živite.
Kaj storiti, če se je oseba pred kratkim preselila na drug naslov in se vozi na delo v občino, kjer je bivala pred selitvijo?
Posamezniki, ki morajo urediti prijavno-odjavno obveznost, to
lahko storijo prek portala e-uprava, neposredno po elektronski pošti upravne enote, na območju katere se prijavljajo, ali
s poštno pošiljko.
Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko
obiskujeta?
Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta
obiskovati.
Ali se lahko obiskuje vrt (ali vikend) v drugi občini?
Odlok dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.
Ali lahko oseba iz ene občine obiskuje starše v drugi z namenom pomoči?
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne
podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se je mogoče
sprehajati, teči ali kolesariti po mestu?
Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto.
Odlok omogoča ljudem, da v svoji občini dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam
opravijo npr. sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje, tek ali
kolesarjenje po mestu ni enako sprehajanju, teku ali kolesarjenju po parku ali gozdu − torej ne.
Kako je z udeležbo na pogrebu svojcev v drugi občini?
Upoštevaje 3. člen odloka se udeležba na pogrebu šteje kot
dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena,
vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega
gospodinjstva.

Ukrepi Občine Hrastnik za pomoč občanom, društvom
in gospodarstvu
Stanje, povezano s koronavirusom, je in bo povzročilo prenekatero skrb in stisko. Občina je zato sprejela nekatere ukrepe
za pomoč občanom, društvom in podjetjem.
Oprostitev najemnin za občinske poslovne prostore
Najemniki poslovnih prostorov (samostojni podjetniki, društva
in druge oblike gospodarskih družb) v lasti Občine Hrastnik, ki
so bili primorani prekiniti svojo dejavnost, so oproščeni plačila
najemnine za čas od 16. 3. do 30. 4. Odredbo je izdal župan in
je že stopila v veljavo.

Kako je s skrbjo za živali, če se le-te nahajajo v drugi občini?
V tem primeru gre za nujno oskrbo živali, kar odlok dovoljuje.
Kako je z nakupovanjem izven občine bivanja?
Tretji odstavek 3. člena odloka dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, vendar le, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. V tem primeru je dovoljen
dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.

Oprostitev plačila vrtca
Starši, ki imajo otroke v vrtcu, bodo oproščeni plačila vrtca
za čas od zaprtja vrtcev do ponovnega odprtja. Ta ukrep je
predviden tudi v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo.

Kako je z nakupom hrane za alergike, ki je v občini ni moč
dobiti?
Nakup je v tem primeru mogoč v naslednji najbližji občini.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Kje kupiti zaščitne maske in rokavice glede na trenutno otežen dostop do teh zaščitnih sredstev?
Zaščitne rokavice so potrebne na zaprtem javnem kraju, npr.
v trgovini ali lekarni. Na vhodu v trgovino oziroma lekarno so
take zaščitne rokavice na razpolago. Lahko pa uporabite tudi
kakšne druge, npr. gospodinjske. Za zaščito čez usta lahko poleg maske uporabite tudi ruto ali šal.

Kako postopati v primeru stika ločenih staršev z otroki?
Odlok v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in
nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko
sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno

Spremembe pravilnika za podjetništvo
S sprejetimi spremembami pravilnika za podjetništvo so se
znižali nekateri pogoji dodeljevanja sredstev (ohranitev naložb in delovnih mest po prejemu sredstev, doba prijavljene
brezposelne osebe na zavodu), dodani so novi upravičeni
stroški (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
ali uporabnega dovoljenja, transportna sredstva za dejavnost
avtotaksijev, celovita obnova proizvodnih/storitvenih dejavnosti za določena obstoječa podjetja), znižanje maksimalne višine pomoči (sredstva lahko prejme več upravičencev), merila
se upoštevajo na dan oddaje vloge … Dodana sta bila tudi
dva nova ukrepa, in sicer 12a. člen o sofinanciranju najemnin
poslovnih prostorov in 12b. člen o ohranjanju podjetij in delovnih mest.

Ali se lahko opravljajo nakupi v trgovinah tudi v občini, kjer
je oseba zaposlena?
Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte
preventivne ukrepe.

odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih
občinah.

NUSZ
Občina bo podatke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prestavila na čas po končanju epidemije, ostale možnosti in predlogi v povezavi z nadomestilom so zaenkrat
v pristojnosti države, ki obljublja še tretji paket ukrepov, kjer
naj bi s sistemskimi ukrepi pomagali tudi občinam.
Razkuževanje večstanovanjskih stavb
Skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb (KSP Hrastnik,
Spekter ter SOP Trbovlje) smo dosegli dogovor, da bo občina krila celotne stroške nabave razkužil, razkuževanje bodo
opravljali čistilni servisi po enotni ceni za celotno Zasavje, to
je 10 evrov na stanovanje (brez upoštevanega DDV). Cena je
ena najnižjih v celotni državi, za kar se upravnikom in čistilnim
servisom iskreno zahvaljujemo. V kolikor bo možnost drugačne
organizacije razkuževanja, bomo o tem naknadno obvestili.
Glasbena šola
Tudi Glasbena šola Hrastnik želi družinam, staršem in skrbnikom pomagati v tem težkem obdobju. S sklepom sveta šole
položnic za delno kritje materialnih stroškov za mesec april
ne bodo izdali.
Zamik plačila skladov
Plačilo članarine in obeh posmrtnih skladov pri Društvu upokojencev Hrastnik trenutno ni mogoče. Ko se bodo razmere
umirile in bo plačilo ponovno možno, bodo o tem obvestili prek
vseh kanalov. Omenjene obveznosti bo možno poravnati za
nazaj, kar pomeni, da trenutno neplačilo na vaše pravice iz
članarine in skladov ne vpliva, niti ne bo vplivalo na morebitna
izplačila. Za več informacij se obrnite na društvo.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

•

Hrastov list št. 28

•

April 2020

•

07

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

Avtor: Jani Medvešek • Foto: arhiv štaba CZ

Sistem zaščite in reševanja v Hrastniku dobro deluje
Občinski štab Civilne zaščite Občine Hrastnik (OŠCZ) je v sodelovanju z vsemi ostalimi organizacijami dobro pripravljen na
trenutne izzive. Štab v delni sestavi koordinira vse aktivnosti v
povezavi z bojem proti širjenju koronavirusa in dnevno spremlja razvoj situacije ter sprejema potrebne ukrepe v usklajenem
sodelovanju z županom in občinsko upravo. Štab in občina enotno skrbita, da je javnost ažurno in objektivno obveščena o vseh
ukrepih in priporočilih, povezanih z epidemijo.
Poveljnik OŠCZ Tomaž Sihur je izpostavil: »Trenutno je naša največja skrb, da zagotovimo zaščitno opremo vsem organizacijam
in zavodom, ki skrbijo za normalno delovanje vseh nujnih sistemov, in to nam tudi uspeva. Na štab dnevno prihajajo pozivi
za zagotovitev zaščitnih sredstev tudi iz drugih organizacij in
podjetij, ki jim skušamo ugoditi. Situacija lahko postane kritična,
če bo prišlo do širjenja bolezni in povečanja števila obolelih, zato
upamo, da bo država pravočasno zagotovila zaščitna sredstva
za vse.«
Na Upravo RS za zaščito in reševanje štab že ves čas javlja potrebe po dobavi zaščitne opreme za namen oskrbe služb in zavodov, ki morajo delovati v razmerah pojava koronavirusa. Te
opreme zaenkrat prejmejo zelo malo. Na srečo so na občinskem
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štabu pravočasno poskrbeli za lastne zaloge mask, rokavic, razkužil in drugih zaščitnih sredstev. »Do sedaj smo zagotovili zaščitna sredstva za taksi službe, prostovoljce pri Rdečem križu (RK),
Cerozu in Komunalno-stanovanjskem podjetju. Z zadostnim
številom zaščitnih sredstev je opremljena tudi Gasilska zveza
Hrastnik,« je povedal strokovni sodelavec za zaščito in reševanje
na Občini Hrastnik Aleš Venko. Pojasnil je še, da so v začetku z
opremo pomagali tudi zdravstvenemu domu in domu starejših,
za katere bi sicer moralo poskrbeti ministrstvo za zdravje.
V štabu so opravili vse potrebne dogovore za uporabo objektov
za začasno nastanitev za primere izolacije oziroma karantene.
Zagotovili so tudi zložljive postelje, če bi zaradi zaostritve razmer potrebovali dodatne namestitvene kapacitete. Začeli so še
z dodatnimi razvozi toplih obrokov socialno šibkim in starejšim
občanom, ki potrebujejo oskrbo. »Vzpostavili smo začasno kuhinjo v hrastniški osnovni šoli,« je povedal Venko, »aktivirali pa smo
tudi vozilo in voznika Vrtca Hrastnik za razvoz hrane, ki jo bo po
potrebi pripravljala šolska kuhinja.«
Redno poteka tudi koordinacija z Območnim združenjem RK
Hrastnik, KSP Hrastnik, Zdravstvenim domom Hrastnik, CSD,
Domom starejših Hrastnik in drugimi organizacijami v občini.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Na podlagi sodelovanja med organizacijami v občini je bil sprejet protokol za oskrbo prebivalcev s hrano in zdravili, ki določa obveščanje prebivalcev, sprejemanje naročil, pripravo prehrambenih paketov, toplih obrokov in dostavo prebivalcem.
Poleg poziva za vse prostovoljce, ki želijo pomagati pri vzpostavitvi širše občinske prostovoljske mreže, sta poveljnik štaba
in župan izdala tudi poziv za medsosedsko pomoč predvsem
v večstanovanjskih stavbah, ki spodbuja stanovalce, da se tudi
samoorganizirajo in pomagajo vsem, ki potrebujejo pomoč (dostava osnovnih živil iz trgovine, zdravila iz lekarne ...)
Poveljnik štaba CZ Tomaž Sihur je izdal odlok o prepovedi kurjenja v naravi. Zaradi možnosti pozebe je v sadovnjakih in vinogradih izjemoma dovoljeno kurjenje, izjema ob prepovedi
kurjenja v naravnem okolju velja tudi za aktivnosti za zatiranje
prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja,
če tako odredi organ, pristojen za gozdove. »Prepoved uporabe
odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Hrastnik
še vedno velja, saj je v času epidemije koronavirusa nujno, da
naših reševalcev ne izpostavljamo dodatnim nevarnostim ter
zagotavljamo nemoteno delovanje gasilskih društev in drugih
enot za zaščito in reševanje,« je poudaril Sihur.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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POSLOVANJE OBČINE HRASTNIK

POSLOVANJE UE

Poslovanje Občine Hrastnik
Izvajanje nalog Občine Hrastnik je v skladu z usmeritvami Vlade RS in Ministrstva za javno upravo do nadaljnjega oz. do preklica omejeno zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom. S strankami se posluje le po telefonu in elektronski pošti.
Prioritetno se izvajajo naloge, ki so nujne za delovanje javnih služb in za podporo občinskemu štabu Civilne zaščite Občine
Hrastnik.
Zaradi zagotavljanja varnosti občank in občanov ter zaposlenih v občinski upravi zato naprošamo, da se za poslovanje z občinsko
upravo poslužujete:
•
elektronske komunikacije prek e-naslova: obcina.hrastnik@hrastnik.si
•
telefonske komunikacije prek telefonskih številk:
•
Splošne informacije 03/56 54 353
•
Oddelek za splošne zadeve 03/56 54 354
•
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 03/56 54 366
•
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 03/56 54 371
•
Oddelek za proračun in finance 03/56 54 381
•
navadne pošte na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
•
elektronske oddaje vlog – vloge so dostopne na povezavi: http://hrastnik.si/za_obcane/vloge_in_obrazci/
Prav tako so bili v Občini Hrastnik sprejeti ukrepi, skladni z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s ciljem, da se na področju poslovanja v upravnih zadevah in drugih javnopravnih zadevah omogoči izvajanje začasnih ukrepov, ki so usmerjeni v zmanjševanje
možnosti širjenja virusne okužbe zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, brez vpliva na pravni
položaj strank.
Ukrepi se nanašajo na tek rokov, ukrepe v zvezi s poslovanjem ter vročanjem, in sicer:
•
roki za opravljanje procesnih dejanj in izpolnitev materialnih obveznosti strank ne tečejo;
•
roki za opravljanje procesnih dejanj organov in izdajanje upravnih aktov ne tečejo;
•
tek rokov se ne prekine v primeru nujnih zadev;
•
vloge se lahko vlagajo zgolj po elektronski poti ali po pošti − priporoča se elektronsko vlaganje;
•
osebno vročanje dokumentov se opravlja le v nujnih zadevah.

Prekinitev teka roka ne pomeni, da organi ne bodo poslovali oziroma opravljali svojih zakonitih pristojnosti, je pa pri tem treba
upoštevati omejitve tudi na strani organov, ki v tem času poslujejo drugače kot sicer.
V zvezi z zgoraj navedenim občane seznanjamo, da so/je zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19:
•
podaljšani roki javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj in nagrad, ki ga vodi Komisija za priznanja in odlikovanja
Občine Hrastnik in je objavljen in dostopen na spletni strani Občine Hrastnik, v skladu z interventnim Zakonom o začasnih
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARSCOV2 (COVID-19) do roka 8 dni od preklica izrednih razmer;
•
vsi postopki imenovanj v organe javnih zavodov (sveti zavodov, poslovodni organi) začasno prekinjeni in se nadaljujejo
po preklicu izrednih razmer, v skladu z interventnim zakonom;
•
vpogled v podatke evidence zavezancev za NUSZ, ki je objavljena in dostopna s strani Občine Hrastnik na spletni strani
Občine Hrastnik, zaradi izrednih razmer omogočen še do 15. 4. 2020.
V kolikor imajo občani kakršnokoli vprašanje glede uveljavljanja pravic, ki so vezana na postopke, ki jih vodi Občina Hrastnik, naj
pokličejo na tel. št. 03 56 54 353 ali pišejo na elektronski naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si.
Prav tako je bil podaljšan vpis v Vrtec Hrastnik, in sicer do 15. aprila 2020, pri čemer lahko starši več informacij dobijo na spletni
strani vrtca.
Nadalje še pojasnjujemo, da so v Občini Hrastnik trenutno odprte tri investicije, kjer dela potekajo v manjšem obsegu kot bi sicer,
zaradi omejitev, ki veljajo glede epidemije koronavirusa. Gre za dela na projektu Rekonstrukcija podvoza na cesti Hermana
Debelaka, na projektu Rekonstrukcija LC G2-108 Šavna peč in projektu Energetska sanacija in prenova objekta na naslovu Trg
borcev NOB 12.
Postopkov v zvezi z novimi javnimi naročili občina do nadaljnjega ne bo izvajala, razen evidenčnih, to je naročil manjših vrednosti,
ki so nujna za delovanje sistema, ter tistih, ki so vezana na posamezne investicije v teku. Postopki v zvezi z naročili, ki so bili začeti
pred razglasitvijo epidemije, bodo končani najkasneje v roku 8 dni po končanju izrednih razmer.
Prav tako so v občini Hrastnik do nadaljnjega odpovedane vse prireditve.

Poslovanje Upravne enote Hrastnik
V skladu z usmeritvami Vlade RS in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) poslovanje upravne enote omejeno na izvajanje nujnih nalog.
Katere zadeve se štejejo za nujne, je odvisno od sprejete zakonodaje, odlokov in navodil pristojnih ministrstev. Zaradi prilagajanja
razmeram pa se ta nenehno spreminjajo.
Glede na potrebo po omejitvi stikov poteka poslovanje upravne enote na naslednji način:
•
vloge strank, razen v nujnih primerih, upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;
•
za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma z elektronskim sporočilom na e-naslov
upravne enote ali po navadni pošti;
•
sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

V primeru, da potrebujete našo storitev, prosimo, da:
•
pišete na elektronski naslov: ue.hrastnik@gov.si ali
•
pokličete na telefonsko številko: 03 56 42 613.
Vsako stranko bomo kontaktirali in se dogovorili, na kakšen način je mogoče v danih razmerah rešiti zadevo oz. kdaj predvidoma
bo zadevo mogoče rešiti.
Predlagamo, da spremljate tudi spletno stran upravne enote, kjer so objavljene aktualne novice.
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ZDRAVSTVENI DOM

KSP

Avtor: Gregor Pajić, v. d. direktor • Foto: arhiv ZD Hrastnik

Aktivnosti v Zdravstvenem domu Hrastnik
Po razglasitvi epidemije so se aktivnosti v Zdravstvenem domu
Hrastnik prilagodile tako, da smo omejili izvajanje vseh preventivnih in drugih nalog z namenom zmanjšanja tveganja
širitve okužb s koronavirusom COVID-19.

•
•
•

03-56-54-462 − telefonska št. za naročanje na preglede
nosečnic, ki se lahko naročijo tudi po e-pošti na
dzz@zd-hrastnik.si;
03-56-54-452 – telefonska št. za naročanje preventivnih
pregledov za dojenčke do 1 leta starosti.
Medicina dela, prometa in športa je za pogodbene partnerje dostopna na dmd@zd-hrastnik.si.

V tej številki Hrastovega lista bomo podali osnovne informacije za paciente o našem delu in sprejetih nekaterih ukrepih.
Prvo pravilo pa je – ostanite doma! Razen v primeru, da potrebujete nujno pomoč, urejajte zadeve po telefonu in sledite
napotkom!

•

V primeru, da kašljate in imate povišano temperaturo ali ste
bili v stiku z nekom, ki ima sum okužbe s koronavirusom ali
je z njim okužen, nemudoma pokličite osebnega zdravnika in
sledite njegovim napotkom. Ne hodite v zdravstveni dom, saj
vas bo osebni zdravnik v primeru suma na okužbo s koronavirusom napotil na odvzem brisa na vstopno točko ambulante
za COVID-19.

Ambulanto v domu starejših redno izvajamo skladno s sprejetimi preventivnimi ukrepi in v osebni varnostni opremi.
Patronažo in nego na domu izvajamo za nujne primere prav
tako skladno s preventivnimi ukrepi, patronažne sestre uporabljajo osebno varnostno opremo.

V času epidemije se lahko obrnete na naslednje kontakte:
•
031-738-298 in 03 56 54 466 − enotni telefonski številki,
na katerih lahko naročite recepte ne glede na to, h kateremu zdravniku hodite, na teh številkah dobite informacije tudi o drugih zdravstvenih zadevah, prav tako pa nam
lahko sporočite, če imate kakšne zdravstvene težave;
•
112 – številka za življenjsko ogrožene paciente;
•
03-56-54-451 – dežurna ambulanta je namenjena vsem
z nujnimi bolezenskimi težavami in deluje 24 ur, 7 dni v
tednu;
•
03-56-54-458 – za nujne primere v zobozdravstvu ob
delavnikih od 9. do 16. ure;
•
01-30-09-668 – za nujne primere v zobozdravstvu ob sobotah, nedeljah in praznikih;

Za vse spremembe in nove informacije spremljajte našo spletno stran: www.zd-hrastnik.si.

Od razglasitve epidemije smo zdravstveni dom zaprli iz vseh
strani, odprt je samo glavni vhod, na katerem izvedemo triažo.
Zaposleni vstopajo v spodnjem delu stavbe, vsak dan vsakemu
zaposlenemu izmerimo telesno temperaturo.
Pripravili, razkužili in opremili smo izolirno sobo z vhodom iz
zunanjega dela stavbe. Za primere prevezov in za preglede
pacientov s sumom na koronavirus smo pred vhod postavili
kontejner.
Skrbite za osebno higieno, predvsem higieno rok, in ostanite
doma. Pred nami so odločilni tedni spopadanja z virusom, ki je
zelo agresiven. S tem, ko poskrbimo za svojo varnost, poskrbimo tudi za varnost svojih bližnjih in drugih soljudi.
Ostanimo zdravi!

Obvestila KSP v času epidemije
Priporočila za preventivno ravnanje stanovalcev v
večstanovanjskih stavbah in pri uporabi dvigal za
preprečevanje širjenje koronavirusa (COVID-19)
Koronavirus (COVID-19) lahko na površinah preživi od nekaj
ur do nekaj dni, na primer na plastiki in steklu. Ob prihodu
v stavbo ne pozabite, da še niste doma in da si prostor delite tudi z drugimi stanovalci. Zato prosimo, dosledno izvajajte
preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:
•
Ne dotikajte se stopniščne ograje, kljuk, stikal in gumbov,
v kolikor to ni nujno potrebno.
•
Redno razkužujte kljuke, zvonce, stikala pred svojim
stanovanjem.
•
Čez dan večkrat dobro prezračite stanovanje, hodnik in
skupne prostore.
•
Ne zadržujte se v skupnih prostorih, na hodnikih in pred
stavbo. S sosedi se držite pravila 1,5 metra varnostne
razdalje.
•
V stavbah z dvigali se izogibajte skupni uporabi slednjih
(priporočljivo: ena oseba; izjema so osebe iz istega stanovanja in osebe, ki pomagajo starejšim), prepustite dvigalo starejšim in raje uporabite stopnice. Oddaljenost
med čakajočimi na dvigalo naj bo vsaj 1,5 metra.
•
Po prihodu domov si obvezno temeljito umijte roke z milom in toplo vodo.
•
Upoštevajte vse preventivne higienske napotke: kihamo in
kašljamo v robec ali rokav oblačila.
•
Ne hodite na družabne obiske in jih tudi ne sprejemajte,
stavba naj bo ta čas le prostor za stanovalce.
Dvigala v večstanovanjskih stavbah:
•
V dvigalu se lahko prevaža največ 1 oseba (izjema so osebe iz istega stanovanja in tiste, ki pomagajo starejšim).
•
Dvigalo po možnosti prepustite starejšim in raje uporabite stopnice.
•
Oddaljenost med čakajočimi na dvigalo naj bo vsaj 1,5
metra.
•
Po uporabi dvigala si obvezno temeljito umijte roke z milom in toplo vodo ali si jih razkužite.
•
Ne dotikajte se oči, nosu ali ust, ne da bi si predhodno
umili roke.
•
Upoštevajte vse preventivne higienske napotke: kihamo
in kašljamo v robec ali rokav oblačila.
•
Upoštevajte, da je možen prenos okužbe s trdih površin
(vrata dvigala, gumbi v dvigalu …)

•
•
•
•

ograje v večstanovanjskih stavbah,
stikala za upravljanje in kabine dvigala,
stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
prijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami …

Kontaktne številke Komunale Hrastnik v času epidemije
koronavirus:
•
Pogrebna služba: 041 758 916
•
Vodovod - kanalizacija: 041 706 732
•
Odpadki: 031 706 733
•
Stanovanjski oddelek: 041 706 730
•
Nujne zadeve glede izvajanja javnih služb: 041 354 047
•
Tajništvo: 03 56 42 310, tajnistvo@ksp-hrastnik.si
•
Finančna služba - komunalne storitve: 03 56 42 343, vojka.
grahek@ksp-hrastnik.si
•
Finančna služba - stanovanjske storitve: 03 56 42 340, mihaela.askerc@ksp-hrastnik.si
Izvajanje komunalnih storitev v času epidemije
koronavirusa
Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod poteka zaenkrat brez večjih omejitev. V izogib
neposrednim kontaktom z občani trenutno ne popisujemo
vodomerov v gospodinjstvih. Komunalne storitve, vezane na
porabo pitne vode (vodarina, kanalščina, okoljska dajatev
za obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadne vode),
bomo uporabnikom naših storitev zaračunali na osnovi povprečne porabe vode v preteklih treh mesecih. Po normalizaciji stanja bomo izvedli poračun stroškov na osnovi dejanskih
odčitkov.
Zaradi zagotavljanja varnosti občanov in naših delavcev do
nadaljnjega ne bomo menjavali vodomerov. Na osnov evidenc
bomo te vodomere zamenjali takoj po odpravi omejevalnih
ukrepov zaradi koronavirusa.

V skladu z Odlokom o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 28. 3.
2020, upravniki skrbimo, da se najmanj 2-krat dnevno razkužuje oprema v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih
stavbah.
Razkužujejo se:
•
kljuke na vhodnih vratih v večstanovanjske stavbe,
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Sicer dejavnost vodooskrbe izvajamo na osnovi Načrta vodooskrbe v izrednih razmerah, ki je sestavni del HACCP sistema
– načrta zagotavljanja varnosti vodooskrbe. Pri oskrbi z vodo
upoštevamo tudi navodila Zbornice komunalnega gospodarstva, poziv MOP k doslednem izvajanju preventivnih ukrepov
za učinkovito preprečevanje širjenja koronavirusa in nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb varstva okolja ter
predvsem navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odvoz preostanka komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij poteka normalno po urnikih, za odvoz bioloških
odpadkov pa velja v naseljih individualnih hiš zimski urnik
– praznjenje na 14 dni.
Iz varnostnih razlogov kosovnih odpadkov ne odvažamo.
Za ravnanje z infektivnimi odpadki (zaradi COVID-19) smo zapisali ustrezna navodila, ki so razvidna v nadaljevanju.

Navodila predpisujejo obveznost izvajanja vodooskrbe, kot
varovalne ukrepe pa predvidevajo običajno predpripravo
vode pred distribucijo, saj širitev virusa preko vode ni ugotovljena. Trenutno imamo na zalogi dovolj sredstev za pripravo
in dezinfekcijo pitne vode.

kom pogrebne svečanosti. V vežico se vstopa posamezno.
Sprejem cvetja za mrliško vežico se izvede pred vežico
od 9. do 10. ure.
10. Mrliška vežica se po pogrebni svečanosti razkuži.
9.

Organizacija pogrebov se izvaja v izogib osebnim kontaktom
preko elektronske pošte in telefonov.
S strani NIJZ, Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo
prejeli priporočila za postopanje z umrlim s COVID-19 (ali
sumom na COVID-19), katera bomo po potrebi upoštevali.
Razpolagamo tudi z osebno varovalno opremo za delo s pokojnikom skladno s priporočili NIJZ.

Do preklica prekinjamo obveznosti rednega praznjenja grezničnih gošč iz pretočnih in nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Nove termine bomo
uporabnikom tovrstnih storitev sporočili naknadno. Greznice
in MKČN praznimo le interventno.

Tržnica je zaradi upoštevanja varnostnih navodil in
ukrepov preprečevanja širitve koronavirusa zaprta.
Blagajna za plačilo položnic je zaprta, vstop v poslovne prostore KSP Hrastnik je dovoljen le izjemoma.
Uporabnike storitev obveščamo, naj poslovanje s komunalo
po možnosti urejajo preko elektronske oz. klasične pošte ali
obrazcev na spletni strani.
Pri izvajanju vseh dejavnosti delavci pri svojem delu uporabljajo predpisana zaščitna oblačila in sredstva ter dezinfekcijska sredstva za roke. Delavcem zagotavljamo zaščitna
sredstva za preprečevanje okužb s COVID-19 in sicer sredstva
za zaščito dihal in oči in dodatno uporabo zaščitnih rokavic
pod delovnimi rokavicami.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran: https://
www.ksphrastnik.si
Obvestilo CEROZA

Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda se izvaja brez prekinitev, prav tako tudi čiščenje komunalnih odpadnih vod na Čistilni napravi Hrastnik. Na zalogi imamo dovolj
sredstev za obdelavo odpadnih vod. Trenutno odvoz dehidriranega blata iz čistilne naprave poteka neovirano.
Z ozirom na znano situacijo glede neprevzemanja odpadnega
blata, pričakujemo tudi prekinitve v odvažanju le tega zato
predvidevamo tudi začasno skladiščenje blata na oz. v neposredni bližini ČN Hrastnik.
Zagotavljanje neprekinjenega odvajanja in čiščenja odpadnih
vod je pomembno z vidika boja proti širjenju virusa COVID–19.
Dejavnost vzdrževanja javne komunalne rabe izvajamo v
omejenem obsegu in sicer odstranjujemo odpadke z javnih
površin in izvajamo praznjenje koškov.

Center za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) obvešča občanke in občane Občine Hrastnik, da zaradi ukrepov, ki so bili
sprejeti za zajezitev širjenja virusa, v zbirnem centru Unično
do preklica ni možna osebna oddaja odpadkov (vseh, tudi
kosovnih).
Večje omejitve so na področju pogrebne dejavnosti in sicer
zaradi izvajanja določil zakonodaje in priporočil Nacionalnega
inštituta za javno zdravje.
Pokopališka dejavnost trenutno sicer poteka brez zapletov,
vendar z določenimi omejitvami, kot je razvidno v nadaljevanju.
Obvestilo o izvajanju pogrebov v času epidemije koronavirusa Covid-19
Zaradi razglasitve epidemije Koronavirus Covid-19, skladno z navodili oziroma priporočili Ministrstva za zdravje RS,
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, določamo nov pogrebni red na pokopališču Dol pri Hrastniku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Izvajajo se le žarni pogrebi.
Pogrebna slovesnost se izvede v najožjem družinskem
krogu, do 10 oseb.
V predprostoru mrliške vežice je lahko največ 5 oseb, med
osebami mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
V mrliški vežici morajo svojci pokojnika upoštevati navodila NIJZ, da je med njimi ustrezna razdalja.
Rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje pokojnika ni
dovoljeno.
Vpisovanje s sožalno knjigo ni dovoljeno.
Pogrebna svečanost se izvaja brez spremljevalnih dogodkov (govor – oziroma izključno le en govornik, pevci,
godba, …).
Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 9. do 10. ure. Po
sprejemu se vežica zaklene. Odklene se uro pred pričet-

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Navodila Ministrstva za okolje in prostor RS glede zbiranja in odlaganja odpadne zaščitne
opreme pri bolezni koronavirus.
Uporabljene zaščitne maske in respiratorje, uporabljene rokavice iz lateksa, papirnate robčke, krpe
za čiščenje prostorov in površin, ki bi lahko bili potencialno kužni, zbirajte v plastični vreči. Ko je vrečka
polna, jo tesno zavežite in namestite v drugo plastično vrečo, ki jo prav tako tesno zavežete.
Zaprto vrečko lahko po preteku 72 ur (do takrat jo hranite doma na varnem mestu) odložite v črni
zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (MKO).

Odpadek

Vreča

Vreča

Črna posoda

72 ur

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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POMOČ V STISKI

OŠNHR

Avtorica: Ravnateljica OŠ NHR Hrastnik Marina Kmet

Pomoč v duševni stiski
V času širjenja koronavirusa in razglasitve epidemije številni
občutijo zaskrbljenost, tesnobo in strah. Še posebej ranljiva
skupina so v tem času ljudje s težavami v duševnem zdravju. V Zasavju se lahko v času epidemije (in tudi sicer) obrnete
na kar nekaj organizacij in ustanov, ki nudijo razbremenilne
pogovore.

Učni procesi v času zaprtih šolskih vrat zaradi epidemije
imate pretirane skrbi ali doživljate kakšne druge stiske zaradi
epidemije, zdravja vaših bližnjih ali (samo)izolacije, vam svetovanje in podporo nudijo vsak delovnik od 8.00 do 14.00 na
telefonu 03 56 42 670.

Sodelovanje staršev in učiteljev
Vloga staršev je v tej situaciji izjemno pomembna, zlasti pri
spodbujanju k delu in pri organizaciji dela in poteka dneva.
Sama neposredna pomoč pri delu pa naj bo takšna kot sicer.
Če je otrok že prej potreboval več pomoči staršev, potem jo
potrebuje tudi sedaj. Ključno pa je, da učenci to, kar zmorejo,
naredijo sami. S tem si krepijo odgovornost, samostojnost in
tudi samozavest. Za vsa pojasnila pa so jim na voljo učitelji.

Ozara Slovenija, enota Zasavje

Center za duševno zdravje Trbovlje
Center za duševno zdravje nudi pomoč od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro na številki 040 818 822.

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija − enota
Zasavje ima v Trbovljah že več let pisarno za informiranje in
svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Ker se zavedajo, da trenutna situacija ljudem prinaša ogromno stisk, jih
lahko v primeru stiske pokličete od ponedeljka do petka med
8. in 15. uro na številko 070 216 496 ali pišete na elektronski
naslov marjeta.ocepek@ozara.org.

Telefoni za pomoč v stiski
Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 (vsak dan med 19. uro
zvečer in 7. uro zjutraj).
Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur na dan,
vsak dan). Klic je brezplačen.
TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12.
in 20. uro) Klic je brezplačen.

Situacija, v kateri smo se znašli, je za vse velik izziv, saj se nanjo nismo imeli časa pripraviti, ker je prišla odredba o zaprtju
šole čez noč. Na hitro smo se morali prilagoditi in učitelji se
zavedamo, da se starši in učenci soočajo z različnimi težavami
(ni dostopa do interneta, ni tiskalnikov, v družini je več otrok
...). Če želimo omogočiti napredek večini učencev, moramo v
obzir vzeti tudi te ovire in zato učitelji ubirajo različne pristope.

ŠENT, enota Trbovlje
Slovensko združenje za duševno zdravje že več let v Trbovljah
izvaja program Dnevni center, program pa je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju oz. tistim v trenutni duševni stiski, svojcem in prijateljem oseb s težavami v duševnem zdravju. V kolikor svoje počutje in misli težko obvladujete,

Nasilje v družini
V času epidemije se poglabljajo tudi osebne stiske žrtev nasilja
v družini. Dom v teh dneh za vse ne pomeni varnega zavetja,
saj zaradi prekinitve zunanjih socialnih stikov napetosti znotraj partnerstev in družin naraščajo, žrtve pa nimajo možnosti
umika od povzročitelja nasilja.

Različni pristopi ob različnih pogojih
Tisti, ki imajo idealne pogoje dela, to pomeni, da ima vsak otrok v družini svoj računalnik in dostop do interneta, si želijo
izključno dela prek video konferenc in neposrednega stika z
učiteljem. Ti učenci lahko usvajajo učno snov in napredujejo
ne glede na način, ki jim ga učitelj ponuja.

Če ste žrtev nasilja v družini, poskušajte poklicati katerega od spodnjih kontaktov.
Društvo SOS telefon za ženske in otroke − žrtve nasilja
•
080 11 55, vsak dan od 12. do 18. ure
•
031 699 333, vsak delavnik od 9. do 15. ure, lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate
stroškov, svetovanje in pogovor s psihoterapevtko
•
drustvo-sos@drustvo-sos.si
V primeru ogroženosti pokličite na interventno številko policije 113.
Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja (klic na 080 11 55).
Ste priča nasilju? Ne obrnite se stran. Prijavite.
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Tam, kjer je v družini več otrok in samo en računalnik, pa je
tovrstno delo težje, če ne celo nemogoče. Težava je tudi v tem,
da vsi učenci nimajo dostopa do interneta. Na Zavod za šolstvo smo že posredovali približno število teh učencev, saj so
ponudili možnost, da bodo donatorji tem učencem podarili
tablice, telefone ... ter mobilne podatke. Upamo, da bo čim
prej prišlo do realizacije. Do takrat pa učitelji skrbijo, da imajo
stik in povratno informacijo o delu tudi pri teh učencih. Učitelji
vzpostavljajo stik s starši in učenci po telefonu in iščejo drugačne možnosti in načine dela. Ključna in izjemno pomembna vloga učitelja je torej v tem, da pride do vsakega svojega
učenca.
Kljub temu da se učitelji zavedamo ovir in iščemo načine za
premagovanje, pa te ne morejo in ne smejo biti izgovor za neopravljeno šolsko delo. Kjer je volja, tam je pot in skupaj nam
mora uspeti. Naša pričakovanja so, da se učenci potrudijo po
najboljših močeh in v skladu z možnostmi ter da o opravljenih
nalogah učiteljem tudi poročajo.
Gradivo in ocenjevanje
V začetni fazi priprave učnega gradiva so učitelji v skrbi, da ne
bi bilo učnega gradiva premalo, pripravili več, mogoče tudi
preveč. V bodoče se bodo usmerjali predvsem na pridobivanje
temeljnega znanja in na utrjevanje le-tega. Še več časa pa
bodo namenili komunikaciji z učenci in spremljanju učencev
pri uspešnosti pri delu doma. Kako bo z ocenjevanjem znanja,
v tem trenutku še ne vemo in čakamo na usmeritve, ki so nam
jih obljubili na MIZŠ. Ko bo znanega kaj več, bomo učence in
starše o tem takoj obvestili.

Za pomoč pri organizaciji šolskega dela in svetovanje tudi sicer sta na voljo obe šolski svetovalni delavki – socialna delavka in pedagoginja. Na šolski spletni strani sta poleg napotkov
in nasvetov objavljeni tudi njuni telefonski številki, kamor lahko
učenci in tudi starši pokličejo. Nanju se lahko učenci obrnejo
tudi, če nimajo težav s šolskim delom, pa so se znašli v drugačni stiski.
Ob tem načinu dela učitelji in starši še bolj intenzivno sodelujejo. Starši sporočajo tudi svoje mnenje o načinu dela, ki ga
posamezen učitelj uporablja. V večini sporočajo, da jim izbrani načini dela ustrezajo in da cenijo in spoštujejo trud, ki ga
vlagajo učitelji. Tudi učitelji in ostali strokovni delavci cenimo
in spoštujemo pomoč in sodelovanje staršev. Informacije, ki
nam jih dajejo, so izjemno pomembne in se nanje tudi odzivamo. Poudariti pa je potrebno, da vseh predlogov, ki jih dajejo
starši, ne moremo upoštevati, saj tisto, kar ustreza enemu, večini mogoče ne. Se pa prilagajamo, spreminjamo prakso, če
ugotovimo, da bo kakšen drug način dela bolj učinkovit. Pri
tem pa je pomembna in ključna komunikacija med vsemi deležniki učnega procesa. S tem namenom smo na spletni strani
šole objavili tudi anketo, kjer zbiramo mnenja staršev o načinu
dela.
Skupaj bomo zmogli
Počasi se bližamo koncu tretjega tedna, ki nam je življenje
obrnilo na glavo in prineslo drugačen način šolskega dela. Na
podlagi odzivov s preteklega tedna, lahko povzamemo, da si
vsi želimo, da bi spet lahko hodili v šolo in da bi bilo spet vse
po starem. Žal v tem trenutku to ni mogoče in vsi skupaj moramo stisniti zobe in se prilagoditi situaciji, ki trenutno vlada v
Sloveniji in po celem svetu.
Situacija, v kateri smo se znašli, je res neobičajna, a sem
prepričana, da bomo zmogli. Pri tem je pomembno, da se držimo preventivnih ukrepov, da ostajamo doma in upoštevamo
navodila pristojnih. Da bo lažje, so učiteljice OPB in DSP pripravile različne zabavne naloge, s katerimi si učenci lahko krajšajo čas. Ideje za popestritev pa je nabrala tudi knjižničarka.
Vse pomembne informacije so združene na spletni strani
http://www.osnhr.si/.
Pazite nase in ostanite zdravi!
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Digitalno mladinsko delo

Unikatni izziv za najstnice

Najdi svoj izraz

V mladinskem sektorju se z digitalnim mladinskim delom srečujejo že dlje časa, saj se morajo ustrezno odzivati na izzive
in priložnosti, ki jih predstavljajo nove tehnologije in digitalni
mediji.

Ker želi Mladinski center Hrastnik kljub karanteni ostati z vami
čim več v stiku, smo se odločili (v sodelovanju s Pogumno
Unikatko), da vas izzovemo z 20-dnevnim spletnim Unikatnim
izzivom za najstnice. Marjanco in Petro poznate predvsem
tiste, ki ste se v začetku lanskega leta udeležile našega super
vikenda za punce, ki je potekal na Kalu.

Slovenska nota, četrta edicija pevskega tekmovanja, je na
veliko svoja vrata odprla v mesecu februarju, ko sta bila najavljena datuma avdicije (4. april 2020) in finalnega večera (5.
september 2020). A so zaradi epidemije morali v Mladinskem
centru Hrastnik datum avdicije prestaviti na poznejši termin.
»Kljub temu smo v prvih tednih zabeležili že kar 29 prijav.
Prijavljati so se pričeli pevci in pevke iz celotne Slovenije, od
pomurske pa vse do obalno-kraške regije,« je povedal idejni
vodja projekta Nejc Ašič.

»Že prej smo se zavedali, da je digitalizacija mladinskega
dela absolutno nujna, da ostanemo v koraku s časom, situacija s pojavom epidemije pa nas je prisilila, da o tem še bolj
intenzivno razmišljamo,« je izpostavil direktor Mladinskega
centra Hrastnik Jani Medvešek. Tovrstno mladinsko delo ima
priložnost, da s spodbujanjem mladih k boljšemu razumevanju tehnologije zapolni praznine, ki se včasih pojavljajo doma
in v šoli.
»V mladinskem centru smo morali vzpostaviti tudi nove organizacijske rešitve za delo ekipe,« razloži sodelavec MCH
Armand Meterc. »Uvedli smo spletno organizacijsko orodje
Trello, s katerim smo povečali vsakodnevno produktivnost, zagotovili sledljivost projektov, predvsem pa izboljšali komunikacijo med ekipo. Tako lahko v vsakem trenutku preverimo, v
kateri fazi je projekt ali določena dejavnost, delegiramo naloge in načrtujemo aktivnosti.«

Kako se prijavim: Če si pogumna najstnica, ki se želi na unikaten način še malo bolj spoznati, pošlji prijavo na e-naslov:
info@mch.si – do četrtka, 9. 4. 2020.
Kako poteka:Vsak dan boš na mejl prejela izziv za samospoznavanje in iskanje resnic o sebi. Prišel bo tudi kakšen posnetek, kratka meditacija ali pa preprosto izziv, ki ga boš naredila
tisti dan. Zraven dobiš še tabelo, kamor boš delala kljukice in v
enem stavku zapisala svoje spoznanje za posamični dan.
Kdaj začnemo: Prvi izziv te bo čakal na tvojem mejlu v petek,
10. 4., ob 08.08.
Kaj me motivira: Prva, ki bo obkljukala izziv in ga po koncu čimprej poslala na info@mch.si, se bo lahko brezplačno
udeležila celodnevne delavnice, ki jo bomo izvedli takoj, ko se
bomo lahko spet družili v živo. Vse ostale pa prejmete 30-odstotni popust.

Sodelavka v centru Klavdija Korošec pa je pojasnila, da madinski delavci tako lažje sledijo stanju projektov, kar prepreči, da ostane kakšna naloga spregledana in neopravljena, in
dodala: »Da bi vseeno ohranili tesnejše stike, pa smo izbrali
platformo za spletne konference Zoom, ki nam omogoča videopogovore med vsemi sodelavci in izvajalci projektov hkrati.«
V MCH pozivajo mlade, pa tudi malo manj mlade, da predlagajo, kaj pričakujejo oziroma kakšne aktivnosti želijo, da
Mladinski center Hrastnik izvaja v času epidemije.

V organizacijski ekipi Slovenske note ostajajo kljub epidemiji aktivni, odločeni so, da letošnjo četrto edicijo izpeljejo po
pričakovanjih, saj ne želijo razočarati vseh ambicioznih in
perspektivnih ljubiteljic ter ljubiteljev glasbe. »Ker prijave še
vedno prihajajo, kljub zaenkrat nedorečenemu dnevu avdicije
nenehno ohranjamo stik s prijavljenimi. Z njimi izpeljujemo vse
potrebne dogovore in usklajevanja,« je povedala sodelavka
MCH Klavdija Korošec.
Da snovalci izvirnega glasbenega festivala ne mirujejo, dobro dokazujejo tudi družbena omrežja Note, ki jim ne manjka
zanimive in tudi interaktivne vsebine. Ašič ob tem doda: »Ne
spodbujamo pa samo novih pevk in pevcev, za nas so pomembni tudi tisti, ki so na Slovenski noti že sodelovali in nam
jo pomagali soustvarjati.« Nejc Ašič nam izda, da se na socialnih omrežjih Slovenske note (@slovenskanota na družbenih omrežjih Facebook in Instagram) obeta glasbena akcija
Notini on-line dueti, kjer so združili vse pretekle finalistke in
finaliste Note. »V tej glasbeni akciji so naši sledilci in sledilke
na socialnih omrežjih izglasovali, kateri finalisti naj zapojejo
skupaj. Sedaj, ko so sledilci in sledilke oblikovali duete, pa se
bodo finalisti v parih 'na daljavo' dogovorili in posneli t. i. on-line duete. Tako želimo krepiti zavest, da je v tem obdobju
predvsem pomembno, da je glasba tista, ki nas povezuje,«
optimistično zaključi Ašič.

Foto natečaj #ostanidoma
Trenutno je cel svet postavljen pred nove izzive. Nič drugače ni pri nas. Eden od njih je, kako prepričati mlade in tudi
vse ostale, naj ostanejo doma, saj bodo le tako odgovorni do
sebe in drugih. Zato smo se odločili, da izvedemo fotografski
natečaj: Kako na zanimiv način preživeti dni v času korone,
saj menimo, da je preživljanje časa doma trenutno ne samo
bolj varno, temveč zna biti tudi zabavno, zanimivo, poučno in
celo inovativno.
Natečaj še vedno poteka, zato vsem bralcem Hrastovega lista
sporočamo, da ni prepozno, da z nami delite svoje fotografije,
ki jih zbiramo na elektronskem naslovu: info@mch.si, ali pa
nam jih preprosto posredujete na naših družbenih omrežjih.
Vsak petek izberemo tudi dve najboljši fotografiji, ki ju praktično nagradimo. Vabljeni k sodelovanju, da si skupaj popestrimo
nevsakdanje in nepredvidljive dni in jih napolnimo z idejami in
lastno kreativnostjo!
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VGC z vami tudi med izolacijo
Večgeneracijski center Zasavje je s svojimi uporabniki ostal tudi v času izolacije. »Tudi v Hrastniku ne počivamo,« je
povedala koordinatorka projekta VGC Zasavje Petra Velej.
»Trenutne razmere v krizni situaciji smo vzeli resno in ostajamo doma. Zato se z uporabniki družimo na spletu. Socialna
omrežja so sedaj tista, ki nam omogočajo, da smo z vsebinami
in aktivnostmi z uporabniki doma.«

Nagrajene fotografije prvih dveh tednov.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Velejeva pojasni, da so prek spletnih omrežij vzpostavili tiste
aktivnosti, ki to omogočajo. »Za primer naj povem, da smo se
že povezali z Ireno Drač in plesalkami s plesnega druženja.
Tako se bodo redno srečevale na spletnem video klepetu in
skupaj vadile plese in osvajale nove korake.« »Tudi virus nas ne
ustavi,« so hudomušno dodale neumorne zasavske plesalke.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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KNJIŽNICA

GLASBENA ŠOLA

Tudi knjižnica v času epidemije zaprta
V skladu z navodili Ministrstva za kulturo RS je Knjižnica
Antona Sovreta Hrastnik do nadaljnjega zaprta.
Do preklica ne bomo izvajali nobenih knjižničnih dejavnosti.
Že izposojenega gradiva ne vračajte in ne puščajte v knjižnici.
Zamudnina se od 13. 3. 2020 ne obračunava, zato ni potrebno,
da si izposojeno gradivo podaljšujete sami preko telefona ali
sistema Cobiss (Moja knjižnica). Enako velja tudi za rezervacije in obstoječa naročila, ki vas bodo počakala v knjižnici in
jih boste lahko prevzeli takoj, ko bo knjižnica ponovno odprta.
Čas je za e-knjižnico
Vabimo vas, da berete e-knjige prek portala Biblos in e-časopise prek portala Pressreader na vaših pametnih telefonih, tablicah ali računalnikih ter od doma dostopate do različnih elektronskih virov. Več o elektronskih virih si lahko preberete na
povezavi E-viri na naši spletni strani: http://hra.sik.si/e-viri/.
Biblos je prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, dostopna
na https://www.biblos.si/. Izposodite si lahko do štiri knjige
hkrati, čas izposoje e-knjig je 14 dni brez možnosti podaljšanja. Člani knjižnice za izposojo potrebujejo uporabniško ime
(akronim knjižnice in številka članske izkaznice) in geslo, ki je
identično geslu za servis Moja knjižnica. Primer: uporabniško
ime za člane knjižnice: SIKHRA0100208, geslo: identično geslu
za Mojo knjižnico.
Zbirka PressReader prinaša tekoče izdaje več kot 6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije,
Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. Skupaj več kot
120 držav in več kot 60 jezikov. Med njimi so na voljo naslovi
številnih časnikov in revij (magazinov) z najrazličnejših pod-

ročij. V slovenščini lahko berete tekoče izdaje časnika Dnevnik
in Večer ter Nedeljski dnevnik. Člani knjižnice lahko dostopajo
na daljavo z uporabniškim imenom in geslom za servis Moja
knjižnica. Primer: uporabniško ime za člane knjižnice: 0100208,
geslo: identično geslu za Mojo knjižnico.
Spletni vpis
V kolikor še niste naš član, se lahko v času izrednih razmer
včlanite v knjižnico povsem brezplačno preko spleta. Vpišete
se lahko polnoletne fizične osebe preko spletnega obrazca
na spletnem naslovu https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu. Če
boste želeli uporabljati tudi druge storitve v naši knjižnici, lahko ob prvem obisku knjižnice, ko bo konec epidemije, uredite
člansko izkaznico, plačate članarino po veljavnem ceniku ter s
podpisom potrdite vaše osebne podatke.
Informacije
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 040
175 886 od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ali na elektronskem naslovu knjiznicahra@hra.sik.si. Spremljajte tudi
naše objave na knjižničnem Facebook profilu.
Dragi bralci!
Branje je odlična prostočasna dejavnost, ki nič ne stane in ogromno daje. Zdaj je čas, da posežete po knjigah, za katere je
zmanjkalo časa ali pa bi jih radi ponovno prebrali. Knjige so
lahko tudi v tem obdobju najboljša družba. Preženejo osamljenost in dolgočasje. Zato, dragi bralci, berite čim več.
— Kolektiv knjižnice

Skupna pomoč Centra za
socialno delo Hrastnik in
Škofijske Karitas Celje
Škofijska Karitas Celje ima razvejano mrežo Karitasov, prek katerih pomagajo ljudem v stiski. V določenih lokalnih območjih,
kjer župnijskega Karitasa ni vzpostavljenega, pa si pomagajo
s sorodnimi ustanovami, lokalno skupnostjo ter s strokovnimi
organizacijami. Tako so se v Hrastniku povezali s Centrom za
socialno delo Hrastnik (CSD Hrastnik).
''Preko CSD Hrastnik smo v preteklem letu ljudem v stiski pomagali s prehranskimi paketi, s higienskimi paketi in s šolskimi
potrebščinami. Če predstavimo pomoč še v številkah − 208
osebam smo pomagali s prehranskim paketom, 33 osebam
smo pomagali pri nakupu kurjave in plačilu položnic, 50 družinam smo pomagali v obliki pomoči otrokom pri nakupu šolskih potrebščin oz. konkretno s pomočjo prejema pripravljenih
paketov s šolskimi potrebščinami,'' pomoč opišejo na Škofijski
Karitas Celje.
Zaradi dobrega sodelovanja s hrastniškim centrom so na pomoč priskočili tudi v času razglašene epidemije in oskrbeli 50
občanov Hrastnika s prehranskimi paketi.

Za učenje je vedno pravi čas
Učenje na daljavo tudi za starejše
Na Zasavski ljudski univerzi (ZLU) in v Večgeneracijskem centru
Zasavje (VGC) v času epidemije svojim udeležencem ponujajo
možnost vključitve v različne aktivnosti učenja na daljavo.
''Pripravljamo e-vsebine in e-delavnice, do katerih lahko udeleženci dostopajo z uporabo e-pošte, mobilnih in spletnih
aplikacij ter kmalu tudi prek e-učilnic. Za udeležence smo dosegljivi tudi na socialnih omrežjih, po e-pošti in telefonu, kar je
še posebej pomembno za starejše udeležence projekta VGC,
da ostanejo v socialnem stiku, samo na drug način,'' izvajanje
programov na daljavo opiše Anja Lenart iz VGC.
Trenutno v VGC-ju teče 8 programov na daljavo. ''Prek video
platforme ZOOM potekata nemška jezikovna tečaja Der, die,
das za zimski čas in Ich bin, du bist, spletna vadba Jutranja
joga ter računalniški tečaj Zimska računalniška šola, prek
e-pošte tečaja Z angleščino na pot in Ure slovenske kulture,
MSN uporabljamo pri aktivnosti Slikanje za dušo, za Športno
rekreacijo za zdravje pa smo ustanovili skupino na Facebooku,
kamor objavljamo videe z navodili za vadbo,'' še dodajo v večgeneracijskem centru.
Vsem udeležencem in ostalim zainteresiranim so ves čas na
voljo na telefonu 03 56 55 131, 068 613 954 ali na elektronskem
naslovu info@vgc-zasavje.si, najdete jih tudi na socialnih
omrežjih. Veseli bodo vašega klica ali elektronskega sporočila.
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Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Glasba povezuje, združuje,
zdravi, dviguje moralo in
bogati življenje.

Glasbena šola Hrastnik je zaprta zaradi razglasitve splošne
epidemije od 16. marca 2020 do preklica. Pouk poteka na daljavo po učnih načrtih in v okviru zmožnosti vseh udeležencev
vzgoje in izobraževanja.
Učenci in učitelji pozitivno sprejemajo nov način pouka, pedagogi želijo, da učenci na inštrumente vendarle igrajo in
napredujejo, v nasprotnem primeru bi prišlo do nazadovanja.
Težava pa je s skupinskim poukom baleta in sodobnega plesa,
izvajanje vaj in koreografij brez nadzora in spremljanja učitelja se lahko konča s poškodbami, doma vendarle ni primernih
prostorskih pogojev. Vaje za raztezanje mišic in ohranjanje
fizične kondicije pa so še kako dobrodošle za čas, ko bomo
spet skupaj v razredu. Navodila za pouk na daljavo so na naši
spletni strani: gs-hrastnik.com v zavihku GRADIVO.
Želim poudariti tudi velik pomen ukvarjanja z glasbo, plesom
in petjem, ki v teh časih zelo pomaga otrokom h kvalitetnemu,
prijetnemu in sproščujočemu preživljanju uric doma.
Spoštovani starši, hvala za sodelovanje in skrb, prosim, da
vzpodbujate svoje otroke še naprej. Verjamem, da skupni napori in vztrajnost vsekakor vodijo k sozvočju. Tudi Glasbena
šola Hrastnik želi družinam, staršem in skrbnikom pomagati v
tem težkem obdobju. S sklepom sveta šole položnic za delno
kritje materialnih stroškov za mesec april ne bomo izdali.
Vpis novih učencev za šolsko leto 2020/21 pa zaenkrat načrtujemo po šolskem koledarju v petek, 29. 5., in soboto, 30. 5. 2020.
Kontakt in elektronski naslov za informacije: gl-sola.hrastnik@
guest.arnes.si.
Ostanite zdravi!
— Polona Kovač, ravnateljica

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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KRC

KRC

Kulturno rekreacijski center Hrastnik
Obveščamo vas, da so v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa od 13. 3. 2020 do nadaljnjega zaprti vsi
naši objekti za vse dejavnosti in aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delavski dom Hrastnik in galerija
Muzej Hrastnik, Mlakarjevo stanovanje, kašča v Šavni
Peči
Kulturni dom Dol
Športna dvorana Hrastnik
Športna dvorana Dolanka in zunanje igrišče
Bazen Hrastnik
Športni park na Logu (atletska steza, nogometno in rokometno igrišče)
Zunanji fitnes

O nadomestnih terminih predstav in ostalih dogodkih ter dejavnostih vas bomo obveščali sproti, lahko pa tudi spremljate
našo spletno stran www.krc-hrastnik.si. Potrudili se bomo, da
bodo vse predvidene predstave, dogodki in aktivnosti izvedeni
potem, ko se bo stanje normaliziralo.
Ostanimo gibalno aktivni
Tudi v trenutnih razmerah je pomembno, da ostanemo gibalno aktivni. Svetujemo vam, da preverite priporočila o telesni
dejavnosti v času širjenja koronavirusa, ki so jih pripravili na
Fakulteti za šport (www.slofit.org).
Ne pozabimo, da gibanje pomembno zmanjšuje tveganje
za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči
(samo)izolacija.
Predstavljamo vam nekaj vaj, ki jih lahko preskusite tudi sami
doma.
Vadba doma s kosom vrvi
Vadbo doma si lahko popestrimo z manjšim pripomočkom.
Predstavljamo nekaj zamisli, kako pri tem uporabiti kos vrvi.
Namesto vrvi lahko uporabimo tudi pisalo ali ravnilo.
1. Kroženje glave
Raztezna vaja za mišice vratu.
Vzravnano sedimo na stolu. V predročenju držimo kos vrvi.
Z glavo začnemo krožiti najprej v levo in nato še v desno stran.
Vajo ponovimo 8-krat (v levo/desno stran).
2. Vertikalni zamahi
Raztezna vaja za mišice zgornjih okončin.
Vzravnano sedimo na stolu. V predročenju držimo kos vrvi.
Zamahi potekajo iz predročenja v vzročenje in nazaj.
Vajo ponovimo 8-krat.
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3. Horizontalni zamahi
Raztezna vaja za mišice zgornjih okončin.
Vzravnano sedimo na stolu. V predročenju držimo kos vrvi.
Zamahi potekajo iz leve proti desni in nazaj.
Vajo ponovimo 10-krat.

2

1

4

4. Kroženje s trupom
Raztezna vaja za mišice trupa.
Stojimo ob stolu. V predročenju držimo kos vrvi. S trupom začnemo krožiti v levo in nato še v desno stran.
Vajo ponovimo 8-krat.
5. Odkloni trupa v stran
Raztezna vaja za mišice trupa.
Stojimo ob stolu. V vzročenju držimo kos vrvi. Nagib trupa v
levo in desno stran.
Vajo ponovimo 8-krat.
6. Predklon
Raztezna vaja za mišice hrbta.
Stojimo za stolom. Z iztegnjenimi rokami se opremo na naslonjalo in naredimo predklon do višine naslonjala.
Držimo 5−10 s.

3
5

7. Raztezanje mišic nog
Raztezna vaja za mišice spodnjih okončin.
Stojimo ob stolu, pokrčimo levo nogo in stopalo položimo na
sedalo. V predročenju držimo vrv.
Vajo ponovimo še z desno nogo.
Vsaka noga 10−15 s raztezanja.
OTEŽITEV: Dodamo horizontalni ali vertikalni zamah.
8. Dvigovanje nog
Krepilna vaja za mišice spodnjih okončin.
Sedimo na stolu, iztegnemo in dvignemo eno nogo. V predročenju držimo kos vrvi.
Držimo 5 sekund, potem ponovimo še z drugo nogo.
OTEŽITEV: Podaljšamo čas izvedbe ali dvignemo obe nogi
hkrati.
9. Dvigovanje na prste stopal
Krepilna vaja za mišice spodnjih okončin.
Stojimo za stolom. V vzročenju držimo kos vrvi in se dvigamo
na prste.
Vajo ponovimo 8-krat.
OTEŽITEV: Vajo izvedemo z zaprtimi očmi.
10. Sonožni poskoki čez kos vrvi
Krepilna vaja za mišice spodnjih okončin.
Stojimo za stolom. Sonožno preskakujemo kos vrvi na tleh.
Vajo ponovimo 10-krat.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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DOM STAREJŠIH

CSD

Avtor: Drago Kopušar, direktor • Foto: arhiv DS Hrastnik

Koronavirus - preventivni ukrepi Doma starejših Hrastnik
Pred dobrim mesecem dni, natančneje 6. 3. 2020, smo zaradi
nevarnosti širjenja koronavirusa po priporočilih Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva
za zdravje Dom starejših Hrastnik povsem »zaprli«. Od takrat
smo postopoma uvedli vrsto preventivnih oziroma omejevalnih ukrepov:
•
nihče, razen zaposlenih in nujnih servisov, ne sme vstopiti
v dom,
•
stanovalci nimajo več izhoda, biti morajo v svojih sobah
in se ne smejo prosto sprehajati po domu,
•
pri zaposlenih se dnevno spremlja njihovo zdravstveno
stanje,
•
zaposleni pri svojem delu uporabljamo zaščitno opremo
(maske, rokavice, zaščitne plašče) in izvajamo druge preventivne ukrepe (umivanje in razkuževanje rok, higiena
kašlja),
•
druženj stanovalcev in domskih aktivnosti ne organiziramo oziroma ne izvajamo,
•
vsi stanovalci se prehranjujejo v sobah,
•
aktivnosti delovne terapije se izvajajo individualno v omejenem obsegu oziroma v prilagojeni obliki,
•
prepovedano je prinašanje hrane s strani svojcev; nakup najnujnejših potrebščin za stanovalce opravi osebje
doma starejših,
•
da bi možnost okužbe zmanjšali na minimum, smo izklopili tudi avtomata za kavo in druge napitke (kavo skuhamo v kuhinji).
Življenje v domu je danes zelo okrnjeno. Ampak glede na resnost epidemije in nevarnost, ki jo za starejše ljudi predstavlja
koronavirus, so navedene omejitve in prepovedi nujno potrebne, pa še to vedno ne zaleže, kot dokazujejo žalostne izkušnje
nekaterih domov. Z vsemi navedenimi ukrepi nam je zaenkrat
uspelo, da še nismo zabeležili nobenega pozitivnega primera
okužbe (pri treh stanovalcih in enem zaposlenem je bil bris
negativen). Potrudili se bomo, da bo tako čim dlje časa.
Kljub hudim omejitvam pa lahko oziroma moram zapisati, da
se stanovalci dobro držijo in v redu počutijo, da je za njih dobro poskrbljeno, da se izvajajo ustrezno zdravljenje, nega in
oskrba, da jim je zagotovljena ustrezna prehrana. Zaposleni
se trudimo z njimi ohranjati vsaj omejene individualne stike
po sobah, v zadnjih dneh pa smo jim s pomočjo sodobne tehnologije omogočili stik s svojimi najdražjimi. Je težko, ampak
mislim, da bomo zdržali.
Ker dom starejših izvaja tudi pomoč na domu, naj poudarim,
da smo tudi pri tej dejavnosti zelo zmanjšali obseg storitev in
da izvajamo samo jutranjo nego pri 4 uporabnikih, 50 uporabnikom pa med tednom dostavimo kosilo brez osebnega
stika.
Ostanite doma in ostanite zdravi.
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POLICIJA

DELOVNI ČASI POSLOVALNIC

Policija svetuje – bodimo odgovorni

Delovni časi hrastniških trgovin in drugih poslovalnic

S ponedeljkom, 30. marca, je začel veljati vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih
in površinah ter prepovedi gibanja izven občin.

Situacija zaradi okužb s koronavirusom se iz dneva v dan zaostruje. Kljub temu da je večina javnih institucij zaprla svoja
vrata oziroma omejila delovanje, za vse nas ostajajo polno
aktivne zdravstvene in druge ustanove, prav tako pa ostajajo
odprte tudi živilske trgovine in druge najnujnejše storitve. Za
vas smo pripravili seznam trenutnega delovanja slednjih, a
vas hkrati želimo opozoriti, da gre za trenutno aktualne informacije (v času priprave časopisa), ki pa se lahko že jutri
spremenijo. Po nakupih in opravkih pojdite le v nujnih primerih
in hkrati to opravite še za koga, ki tega sam ne zmore.

•

1. Pekarne
•
Pekarna Kruhek, ponedeljek–sobota: od 5.00 do 19.00
•
Pekarna in trgovina Zrno, ponedeljek–sobota: od 5.00
do 12.00

•

Čeprav so tovrstne prepovedi razumljivo neprijetne za ljudi, še
posebej v teh prvih pomladnih dneh, ko lepo vreme kar kliče
k druženju in gibanju na prostem, pa je njihovo spoštovanje
izjemnega pomena za dobro vseh. Še posebej zaradi tistih
najbolj ranljivih skupin, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna. Zato bomo do nadaljnjega preverjali, ali
spoštujete prepovedi gibanja in zbiranja. Ob tem pa znova
pozivamo − ostanite doma zaradi sebe in zaradi drugih!
Namen sprejetega odloka je zajeziti širjenje epidemije koronavirusa, tega pa ni mogoče storiti drugače kot z izogibanjem stikov in z zadrževanjem doma. Odlok do nadaljnjega
prepoveduje:
•
gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
•
dostop na javna mesta in površine,
•
gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča,
razen če ta odlok ne določa drugače.

Veliko nakupov v tem času je opravljenih prek spleta.
Svetujemo, da ste pri spletnih nakupih previdni pri naročanju
izdelkov za zaščito pred koronavirusom in tudi pri vseh ostalih
spletnih nakupih. Uporabljate le priznana spletna prodajna
mesta, pred nakupom preverite razpoložljive informacije o
izdelku in prodajalcu.
Pohvalno je, da ugotavljamo da Hrastničanke in Hrastničani
po večini spoštujejo omenjeni odlok, kar je tudi prava in edina
pot k vrnitvi v normalno življenje.
Ravnajmo v skupno dobro in bodimo odgovorni, saj je zdravje
ena najpomembnejših življenjskih vrednot!
Policisti PP Hrastnik

3. Banke
•
NLB Banka v Hrastniku je zaprta, občane prosijo, da obiščejo poslovalnico v Trbovljah (ali drugo odprto poslovalnico), ki je odprta od 8.30 do 13.00
•
Delavska hranilnica, ponedeljek–petek: od 8.30 do 13.00

Poleg tega bo nadzor potekal tudi na drugih državnih in lokalnih cestah. Nadzirali bomo predvsem dostope do priljubljenih
turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila
ljudi, ki ne upoštevajo odloka.

5. Dostava hrane
•
Gverk, ponedeljek–nedelja: od 12.00 do 19.00; prazniki
zaprto
6. Lekarne
•
Lekarna Hrastnik, ponedeljek–petek: od 8.00 do 18.00; sobota: od 8.00 do 12.00
•
Lekarna Dol je do nadaljnjega zaprta

Medobčinski inšpektorat
in redarstvo (MIR)
Do preklica na MIR Zasavje ni uradnih ur.
Z njimi lahko pridete v stik po elektronski pošti mir@trbovlje.
si ali po pošti na naslov Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Zasavje, Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje.
Na podlagi razglašene epidemije, novih ukrepov vlade in dogovora z zasavskimi občinami nadzor javnih površin (igrišč,
igral, parkov ipd.) od začetka meseca aprila dalje do preklica
opravljajo vsi občinski redarji MIR Zasavje vse dni v tednu.
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9. Vrtnarstvo
•
Vrtnarija Napret - naročila na telefonsko številko 031 767
967, prevzem pred vrtnarijo.
V vseh odprtih poslovalnicah veljajo strogi varnostni ukrepi,
zato vas prosimo, da dosledno upoštevate navodila in priporočila strokovnjakov in Vlade RS, ki so jih izdali za preprečevanje širjenja okužbe.

4. Bencinska črpalka Hrastnik
•
ponedeljek–petek: od 7.00 do 17.00; sobota, nedelja, prazniki: od 8.00 do 15.00

Policisti spodbujamo vse ljudi k strpnosti tudi v družinskih odnosih. Naj bo čas, ki ga preživljamo skupaj, zaznamovan z
razumevanjem, spoštovanjem in potrpežljivostjo. Policija bo
tudi v teh dneh izvajala vse ukrepe, da bo v primerih nasilja
v družini v največji možni meri zaščitila žrtev, zoper storilce
pa primerno ukrepala. Nasilje ni rešitev in zanj ne sme biti
tolerance!

•

•

•
2. Pošte
•
Pošta Hrastnik, ponedeljek–petek: od 9.00 do 15.00
•
Pošta Dol pri Hrastniku, ponedeljek–petek: od 8.00
do 14.00

Policija je zato zaradi zagotavljanja zdravja vseh prebivalcev
Slovenije v petek, soboto in nedeljo na avtomobilskih cestah
ter ostalih državnih in lokalnih cestah izvedla poostren nadzor
nad upoštevanjem prepovedi.
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•

Mercator Log 2 (pri cerkvi), ponedeljek–sobota: od 7.00
do 18.00
Mercator Novi log 7b (nad stadionom), ponedeljek–sobota: od 7.00 do 18.00
Mercator na Dolu, ponedeljek–petek: od 7.00 do 19.00;
sobota: od 7.00 do 18.00
Center tehnike in gradnje Mercator, ponedeljek–petek:
od 7.00 do 10.00 za pravne osebe, od 10.00 do 18.00 za
fizične osebe
Potujoča trgovina Rimljanka obratuje normalno ob ponedeljkih, sredah in petkih na običajnih lokacijah.
Mesni diskont Vidmar, ponedeljek: od 7.00 do 13.00; torek–
petek: od 7.00 do 18.00, sobota: od 7.00 do 13.00
Agrolit, ponedeljek–petek: od 7.30 do 16.00; sobota: od
7.30 do 13.00
Kmetijska zadruga Laško (PE Dol), ponedeljek–petek: od
8.00 do 14.00; sobota: od 7.30 do 12.00

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

7. Taksi
•
Taksi Jani (031 286 268 in 070 771 500), ponedeljek–petek:
od 5.00 do 15.00; sobota: 5.00 do 12.00
•
Taksi Rafaelo (070 444 986), ponedeljek–petek: od 6.00
do 17.00
•
Taksi Hrastnik (051 268 422), ponedeljek–petek: od 8.00 do
18.00; sobota, nedelja in prazniki: od 8.00 do 14.00

Trgovke in trgovci so v tem času med
najbolj izpostavljenimi, zato vas na
tem mestu še dodatno prosimo, da v
trgovine vstopate z ustrezno zaščitno opremo, kar pomeni z masko ter
v rokavicah, da upoštevate razdaljo 2
metra ter se v trgovine odpravite po
večjih nakupih in na ta način izkažete spoštovanje do trgovk in trgovcev.

8. Trgovine
•
Jagoda, ponedeljek–sobota: od 7.00 do 19.00. Možnost
naročil prek SMS-a na številko 041 310 018, prek FB strani
in spletne strani. Prevzem pred trgovino.
•
Spar Hrastnik, ponedeljek–sobota: od 8.00 do 18.00
•
Mercator Trg F. Kozarja 1 (blagovnica), ponedeljek–petek:
od 7.00 do 19.00; sobota: 7.00 do 18.00

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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INTERVJU DEWESOFT

INTERVJU DEWESOFT

Avtorica: Jana Petkovšek Štakul • Foto: arhiv Dewesofta

»Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo«

je bila stiska ljudi velika. Mi pa smo želeli pomagati. Najprej
smo razmišljali o šivanju zaščitnih mask pod okriljem podjetja
More Than Beauty, ki deluje v okviru Katapulta. Nabavili smo
material iz 60-% PP-polypropilena, ki je idealen za izdelavo
higienskih mask. Material zagotavlja odbojnost kapljic, hkrati
pa ščiti pred delci in aerosoli. Higienska obrazna pokrivala sicer ne zagotavljajo 100-odstotne zaščite pred okužbo, vendar
pa njihova pravilna uporaba lahko zmanjša širjenje okužbe.
Zanimanje je hipoma preseglo naša pričakovanja. Zato smo
se odločili pošiljati material, šivajo pa ljudje sami.
Akcija je izjemno hitro presegla meje Zasavja …
Dr. Jure Knez: Naročila prejemamo iz vse Slovenije. Material
naročajo ne le posamezniki, pač pa tudi najrazličnejše organizacije, ki skrbijo predvsem za najbolj ranljive skupine ljudi, pa
tudi podjetja, ki želijo zaščititi svoje zaposlene. Pri pakiranju – v
vsakem paketu sta poleg blaga še elastika in model maske −
pomagajo poleg sodelavcev iz More Than Beauty, Katapulta in
Dewesofta še številni prostovoljci iz Civilne zaščite, Društva prijateljev mladine Trbovlje, skavti in drugi prostovoljci, za kar smo
jim zelo hvaležni. Ker so zaradi njihovega požrtvovalnega dela
stroški pakiranja manjši, bomo ostanek denarja namenili za
njihove dejavnosti. Na takšen način z delčki, ki so jih v mozaik
enotne Slovenije prispevali vsi, ki so blago naročili, poskrbimo,
da se zlata veriga dobrote nadaljuje.

V okviru akcije Maske za vse so razposlali za skoraj 16 kilometrov blaga, iz katerega bo nastalo 150 tisoč higienskih obraznih pokrival.

Zasavci znamo stopiti skupaj in si pomagati. Prav solidarnost in sodelovanje v času širitve novega koronavirusa, ki
je družbo postavil pred izjemne izzive, posameznike pa v
osebne stiske, sta zaslužna, da je marsikatera ustanova
v Zasavju lahko ublažila problem pomanjkanja zaščitnih
sredstev, posamezniki pa so imeli vsaj nekaj več možnosti poskrbeti za lastno zaščito.
Med pobudniki različnih dobrodelnih akcij na ravni
Zasavja in širše je dr. Jure Knez, predsednik uprave trboveljskega Dewesofta, ki nam je skupaj z Andrejem
Orožnom, direktorjem podjetja, opisal nekaj pomembnejših dobrodelnih dejavnosti ter ključne motive zanje.
V Dewesoftu ste se pomena hitrega ustreznega ukrepanja
zaradi koronavirusa zavedali, tudi ker ste zelo dobro poznali
izkušnje Kitajske, kjer imate svoje podjetje.
Dr. Jure Knez: V sodelovanju z našim kitajskim kolegom
Jackyjem Wangom, direktorjem podjetja Dewesoft China v
Pekingu, smo takoj sprožili akcijo nabave dveh respiratorjev.
Naši kolegi na Kitajskem vedo, kaj preživljamo. Na Kitajskem
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so poiskali povezave s proizvajalci medicinske opreme in to s
pridom izkoriščamo. Vse, kar dobimo kot nesebično brezplačno
pomoč, tako delimo naprej. Kar bomo morali kupiti, pa bomo
zdravstvu, domovom za ostarele in podobnim podarili, dokler
bomo zmogli.
Andrej Orožen: Bili smo uspešni in smo respiratorja donirali
Splošni bolnišnici Trbovlje. Da bi pokazali, kako znamo zasavski podjetniki stopiti skupaj, so podjetja donirala toliko, da smo
lahko nabavili še 6.000 kosov zaščitnih mask KN95. Občine so
sicer pripravile denar za nakup enega respiratorja, a smo se
podjetniki odločili, da njihovo pobudo pozdravimo, denar pa
zberemo izven proračunov. Na tak način se ni posegalo v občinske proračune, kar je pomembno, saj bo nepogrešljivi občinski denar tudi v prihodnosti na voljo pri skrbi za ljudi. Sedaj
je na voljo že nekaj več opreme. Zaščitno opremo smo naročali
v pravem trenutku in v času največjega pomanjkanja mogoče
prispevali k temu, da v Zasavju ne bo smrtne žrtve. Upajmo.
Pri vas se je razvila tudi pobuda za šivanje higienskih obraznih pokrival. Kaj je bil motiv za to?
Dr. Jure Knez: Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme, tudi mask,

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si

Predsednik uprave trboveljskega Dewesofta dr. Jure Knez.

Med večjimi naročniki so bile tudi občine, tudi hrastniška, kjer
je župan pozval šivilje k skupni akciji …
Dr. Jure Knez: Ta in druge podobne akcije kažejo, da solidarnost in sočutnost med nami še živita. Veseli smo, da je dal hrastniški župan tako pobudo in da je občina nabavila tri bale
blaga, s čimer bo vsako gospodinjstvo dobilo po dve higienski
obrazni pokrivali. S tem se uresničuje naš glavni cilj, ki smo si
ga zastavili ob začetku akcije – zaščititi čim več prebivalcev
Slovenije.
Akcija Maske za vse poteka drugi teden. Kako vam gre?
Dr. Jure Knez: Do sedaj smo razposlali za skoraj 16 kilometrov
blaga, iz katerega bo nastalo 150.000 higienskih obraznih
pokrival. Glede na obseg vsega materiala, ki nam je še na voljo,
pa bodo lahko ljudje izdelali četrt milijona higienskih obraznih
pokrival. Pri tej številki bomo akcijo tudi zaključili.
Dr. Knez, kot član upravnega odbora ste dejavni tudi v Klubu
slovenskih podjetnikov (SBC – Slovenian Business Club), ki
podarja maske najbolj ogroženim. Kam ste jih podarili do
sedaj?
Dr. Jure Knez: Že od začetka smo v Dewesoftu delili količine,
predvidene za našo proizvodnjo, z zdravstvenimi ustanovami
in domovi upokojencev v Zasavju. 5000 mask pa smo v okviru
donacije kluba SBC dostavili domovom za ostarele v Šmarju
pri Jelšah, v Metliki, na Viču, v Ljutomeru in v Horjulu, nazadnje sem bil minulo soboto v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Naj
opozorim, da so tudi druga zasavska podjetja zelo aktivna, ne
samo mi v Dewesoftu ali pa podjetja znotraj SBC. Tako je na
primer Steklarna Hrastnik vstopni točki Trbovlje zagotovila 50
zaščitnih oblek.

Direktor podjetja Andrej Orožen (levo) ob predaji respiratorjev in mask trboveljski
bolnišnici.

S skupno akcijo zasavskih podjetnikov, ki je nastala na pobudo podjetja Dewesoft, so
Splošni bolnišnici Trbovlje donirali dva respiratorja in 6 tisoč zaščitnih mask KN95.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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PODJETNIŠTVO

PODJETNIŠTVO

Avtor: Branka Dolinšek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik • Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Kaj delovnopravnega za zasebni sektor prinaša protikorona zakon
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in

Kdaj delodajalec delnega povračila nadomestila plače ne more

povrnila, omejeno navzgor z zneskom povprečne plače v RS, pre-

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),

uveljavljati?

računane na mesec (1.753,84 EUR).

t. i. protikorona mega zakon, je bil v državnem zboru sprejet 2.

•

Če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedav-

II. Delavci, ki delajo (prispevki PIZ in krizni dodatek)
Država krije PIZ I in II za plačo za april in maj 2020.

aprila, objava v Uradnem listu RS se pričakuje predvidoma 11.

čnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,

Povračilo nadomestila se izplačuje mesečno, in sicer 10. dan me-

Delodajalec mora vsakemu zaposlenemu, ki dela, za april in maj

aprila.

ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obve-

seca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Prvo povračilo

plačati krizni dodatek 200 eur (oproščen plačila davkov in pri-

znosti na dan vložitve vloge.

nadomestila plače bo delodajalec dobil povrnjeno 10. junija!

Uvodoma opozarjamo, da je za bralca in za pravilno interpreta-

•

Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan

spevkov), če delavčeva zadnja plača ni presegla trikratne minimalne plače. Zaenkrat podrobnejših razlag glede te obveznosti

cijo zelo pomembno poznavanje ZIUPPP (Ur. l. RS, št. 36/2020),

oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih

So za delodajalca kakšne omejitve?

delodajalca ni. Menimo pa, da trenutna dikcija zakona določa, da

ki velja od 29. marca dalje, in ZIUZEOP. Slednji namreč ZIUPPP v

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje

•

Delodajalec lahko odredi čakanje na delo vsem delavcem

mora to dobiti vsak delavec, ki dela, četudi npr. od doma, kjer ni

(tudi varovanim kategorijam).

izpostavljen posebnim tveganjem.

zadnjih petih let do dne oddaje vloge.

določenih delih bistveno spreminja. Protikorona mega zakon določa ukrepe za april in maj 2020 (v nekaterih primerih še od 13. 3.

•

Če je nad njim uveden postopek stečaja.

•

Dopustno je odrediti čakanje na delo, četudi imajo delavci pri

•

Delodajalec med čakanjem in po zaključku čakanja na delo

neenakomerni razporeditvi delovnega časa višek ur.

do konca marca), ZIUPPP pa določa ukrepe od 29. marca do 30.
septembra 2020.

Kako delodajalec delavca napoti na čakanje na delo?

I. Čakanje na delo (poslovni razlog in višja sila)

Ta je tudi priloga k vlogi na ZRSZ. Delodajalec mora o tem pred-

Delodajalec napoti delavca na čakanje na delo s pisno odredbo.
hodno obvestiti ZRSZ.
Kateri delodajalci bodo lahko uveljavljali celotno povračilo na-

ni omejen glede odpuščanja delavcev.

III. Bolniško nadomestilo
ZZZS bo plačal bolniško nadomestilo (za bolezen in poškodbo in
ne samo zaradi virusa) od 1. dne zadržanosti dalje v obdobju od

Sankcije za delodajalca:

uveljavitve zakona pa do 31. maja 2020. Višina nadomestila za

Če delavcem ne izplačuje neto nadomestila plače, če odreja nad-

delavca se bo obračunavala po 137/7 ZDR-1, za samostojnega
zavezanca pa po pravilih 28. in 31. člena ZZVZZ. ZZZS bo povr-

domestila plače od 13. 3. do 31. 5. po tem zakonu?

Kakšne roke in postopek mora delodajalec spoštovati, da bo

urno delo in če o rotaciji delavcev na čakanju (da novega ali neko-

Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

upravičen do povračila nadomestila plače?

ga pokliče nazaj na delo) ne obvesti ZRSZ, mora prejeta sredstva

nil izplačano nadomestilo delodajalcu v 60 dneh po predložitvi

•

neposredni ali posredni proračunski uporabnik državnega

Vlogo bo delodajalec vložil na ZRSZ samo elektronsko. Vloge lah-

v celoti vrniti v 3-kratni višini, hkrati se to smatra kot prekršek (glo-

zahteve za refundacijo, samostojnemu zavezancu pa v 30 dneh.

oz. občinskega proračuna, katerega delež prihodkov iz jav-

ko, kljub temu da so delavci že od 13. 3. na čakanju na delo, vložite

ba od 3.000 do 20.000 eur).

•

nih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP (v veljavo bo stopil okrog 11. 4.).

delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost,

Opozarjamo pa, da morate tisti, ki ob aprilskem izplačilu plače

ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

za marec ne boste imeli odobrene vloge s strani ZRSZ, prispevke

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi

plačati v celoti.

oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo

Kakšna bo višina nadomestila plače za delavca in koliko in kdaj

dosegli več kot 50-% rast prihodkov glede na isto obdobje leta

bo delodajalec dobil povrnjeno od države?

2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poro-

Za čakanje na delo iz poslovnega razloga in višje sile znaša nado-

čil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno

mestilo plače 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1, vendar ne manj kot zna-

vrniti celotno pomoč. Če ni posloval celo leto v 2019, je do pomoči

ša minimalna plača. To pomeni, da bo nadomestilo plače delavca,

upravičen, če je utrpel vsaj 25-% zmanjšanje prihodkov v marcu

ki prejema minimalno plačo, 100-%. Država bo povrnila izplačana

2020 napram februarju 2020 ali vsaj 50-% v aprilu in maju 2020

nadomestila plač in prispevke za socialno varnost od 13. marca

napram februarju 2020.

do 31. maja 2020. Je pa nadomestilo, ki ga bo država delodajalcu

Plezališča zaprta

Vrtec Hrastnik

Planinsko društvo Dol pri Hrastniku je, z namenom da se omeji
gibanje prebivalcev in zaradi potrebe po zajezitvi epidemije COVID-19, začasno prepovedalo uporabo plezališča pod
Škalo in plezališča v Dolski gmajni. Pri obeh plezališčih so na
dostopnih mostovih nameščeni trakovi, ki preprečujejo dostop.

Vrtec je od ponedeljka, 16. 3. 2020, zaprt do nadaljnjega.

Do nadaljnjega je zaprt tudi Planinski dom v Gorah.
Prepoved uporabe plezališč velja do preklica izrednih razmer
glede epidemije COVID-19 s strani Vlade RS.
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Za otroke, katerih starši so zaposleni v za državo strateško pomembnih službah in ne morejo zagotoviti varstva otrok, vrtec
koordinira potrebe ter v sodelovanju z Občino Hrastnik in občinskim štabom CZ Občine Hrastnik organizira varstvo otrok
na domu. Starši, ki bi varstvo potrebovali, morate to sporočiti
na mail ravnateljica@vrtechrastnik.si.
Več informacij na www.vrtechrastnik.si.

Info center Hrastnik: 03 56 54 360 / povezani@hrastnik.si
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UNICEF

ŽIVALI

Vir: Unicef

Avtor: Tea Primon • Foto: Tea Primon, Irena Orožen

Kako se z otrokom pogovoriti o koronavirusu

Živali v času epidemije

Ob poplavi informacij o koronavirusu se tudi odrasli počutimo
negotovo, zato je pričakovano, da tudi otroci doživljajo stisko.
Otroci morda težko razumejo informacije v medijih, zato so
lahko še posebej izpostavljeni občutkom tesnobe, stresa in
žalosti. UNICEF je pripravil kratke usmeritve, ki lahko olajšajo
pogovor z vašim otrokom.
1. Sprašujte otroka in mu prisluhnite
Začnite tako, da otroka spodbudite k pogovoru. Ugotovite, koliko že ve o koronavirusu, če zanj še ni slišal, vam ni potrebno
zastavljati vprašanj − le izkoristite priložnost, da ga spomnite na pomembne higienske ukrepe, ter pazite, da pri tem ne
spodbujate strahu. Najpomembneje je, da otrokovih skrbi ne
ignorirate ali jih poskušate zmanjševati. Zagotovite mu, da razumete njegove občutke in mu pojasnite, da je strah v takšnih
primerih nekaj povsem normalnega.
2. Bodite iskreni in pojasnite situacijo na otrokom prijazen
način
Otroci imajo pravico do resničnih informacij o dogajanju po
svetu, odrasli pa imajo dolžnost zaščititi otroke pred stisko.
Jezik prilagodite starosti otroka, opazujte, kako se odziva, in
bodite pozorni na njegovo morebitno tesnobo. Kadar ne znate
odgovoriti na vprašanja, ne ugibajte. Izkoristite priložnost, da
skupaj poiščeta odgovore.
3. Pokažite mu, kako lahko zaščiti sebe in svoje prijatelje
Eden najboljših načinov za zaščito pred boleznimi je pravilno
umivanje rok. Umivanje rok je lahko zabavno, če ga pospremite s pesmijo ali plesom. Otroku tudi pokažite, kako pravilno
kihati in kašljati v rokav. Opozorite ga, naj bo pozoren, da ni
preblizu drugim ljudem, in ga spodbudite, da vam pove, če se
tudi sam slabo počuti.
4. Delujte pomirjujoče in razumevajoče
Na televiziji in spletu smo obkroženi s številnimi zaskrbljujočimi podobami in otroci lahko začnejo verjeti, da so v neposredni nevarnosti. Otroku lahko pomagate obvladovati stres
tako, da mu omogočite igro in sprostitev, kadar je to mogoče.
Ohranjajte čim več običajnih rutin in urnikov ali pomagajte

ustvariti nove rutine v novem okolju. Če se v vašem lokalnem
okolju srečujete z izbruhom bolezni, opozorite svojega otroka,
da so zaščitni ukrepi izjemno pomembni pri preprečevanju
okužbe. Če se vaš otrok slabo počuti, mu razložite, da mora
ostati doma, ker je zanj in za njegove prijatelje tako varneje.

Da je skrbnik živali tisti, ki odgovarja za
žival in je dolžan živali zagotoviti bivališče, hrano, vodo in primerno oskrbo, še
toliko bolj velja v času zaostrenih razmer, s katerimi se trenutno soočamo.

5. Preverite, če je vaš otrok žrtev stigmatizacije ali pa jo sam
spodbuja
Izbruh koronavirusa je vplival na pojav diskriminacije in
nestrpnosti, zato je potrebno preveriti, da vaš otrok tega ne
doživlja in tudi sam ne spodbuja. Razložite mu, da virus ne
izbira po videzu, narodnosti in jeziku. Če vaš otrok doživlja
ustrahovanje, ga spodbudite, da o tem nemudoma spregovori
odrasli osebi, ki ji zaupa. Vaše otroke spomnite na to, da si vsi
zaslužijo počutiti se varno v svojem okolju. Ustrahovanje nikoli
ni pravilen način in vsi moramo prispevati svoj delež pri širjenju prijaznosti, podpore in razumevanja do drugega.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter navedbah veterinarske fakultete za zdaj ni dokazov, da
bi domače živali lahko prenašale novi
koronavirus ali zbolele zaradi okužbe z
njim, kljub vsemu pa je v trenutnih razmerah pri ravnanju z živalmi še bolj kot
sicer pomembno dosledno izvajanje
osnovnih higienskih ukrepov.

6. Pohvalite prijaznost in trud drugih
Pomembno je, da otroci vedo, da si ljudje med seboj pomagamo s prijaznimi in velikodušnimi dejanji. Delite zgodbe zdravstvenih delavcev, znanstvenikov in mladih, ki si prizadevajo
zaustaviti širjenje virusa in ohranjati varnost v skupnosti.
7. Pazite nase
Otroku boste bolje pomagali, če boste poskrbeli tudi zase.
Otrok vas bo posnemal pri vašem odzivu na novice, zato pomaga, če mu pokažete, da ste mirni in da obvladujete svoja
čustva.
Če ste zaskrbljeni ali razburjeni, si vzemite čas zase in se po
pomoč obrnite na druge ljudi.
8. Pri pogovoru bodite pozorni na otrokov odziv
Pomembno je, da otrok v stiski ni prepuščen samemu sebi. Ko
zaključujete pogovor z otrokom, poskusite oceniti njegovo tesnobo, tako da opazujete telesno govorico, ton glasu in dihanje otroka. Spomnite ga, da lahko kadar koli z vami govori o
stvareh, zaradi katerih je zaskrbljen. Opomnite ga, da boste
vedno poskrbeli zanj, da ga poslušate in da ste mu na voljo,
kadar ga kaj skrbi.

#dajmenapovodec

Priporočila pri ravnanju z živalmi
Veterinarska stroka pri ravnanju z živalmi priporoča izvajanje standardnih
ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe − redno umivanje rok pred in
po ravnanju z živalmi in hrano za živali, upoštevanje pravil higiene kašlja,
redno čiščenje prostorov, kjer se zadržujejo živali.

#ostanidoma
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Glede na omejitve gibanja se priporoča,
da so dnevni sprehodi nekoliko krajši in,
v kolikor je le mogoče, brez stikov z drugimi sprehajalci. V izogib konfliktom in
poškodbam se odsvetuje tudi spuščanje
psov s povodcev − spomnimo, da zaradi
izvajanja ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa veterinarske ambulante izvajajo zgolj nujne veterinarske
storitve! Po sprehodu se pred vstopom
v stanovanje svetuje čiščenje tačk, v
primeru stikov z drugimi sprehajalci pa
je priporočeno tudi površinsko brisanje
dlake. Pri mačkah, ki ne živijo izključno
v stanovanju ali hiši, veterinarji priporočajo, da jih imamo v času epidemije ali
v stanovanju ali zunaj. Odsvetujejo se
tudi stiki s potepuškimi psi in mačkami,
kar pomeni, da jih ne božamo in se jih
ne dotikamo, nikakor pa ne, da se opusti
skrb za hranjenje prostoživečih mačk, v
kolikor se je to že do sedaj izvajalo.
Domače živali oseb v samoizolaciji ali
karanteni
Osebam, ki so v domači karanteni
oziroma samoizolaciji in prebolevajo
akutne okužbe dihal ali so zboleli za
COVID-19, stroka svetuje, da živali obdržijo pri sebi in da v tem času za njih
skrbijo drugi člani gospodinjstva, ki so
zdravi. V kolikor to ni možno, pa je potrebno zagotavljanje dobre higiene pri
ravnanju z živaljo ter izogibanje tesnim
stikom, kar se nanaša predvsem na božanje, objemanje in ljubkovanje živali
ter deljenje hrane z živaljo. V teh primerih je priporočeno tudi, da se čim manj
gibljejo zunaj in zagotovijo opravljanje
potrebe psov na lastnih dvoriščih, v
primerih večstanovanjski stavb pa na
za to posebej pripravljenem prostoru v
stanovanju.

Hospitalizacija skrbnika
Tudi v primeru hospitalizacije lastnika
je priporočeno, da žival ostane doma
in zanjo poskrbijo ostali člani gospodinjstva, če to ni mogoče, pa je možen
sprejem živali v zavetišče, v skladu s
pravili za zavetišča za zapuščene živali.
Za območje občine Hrastnik je pristojno
zavetišče Veterinarske postaje Sevnica
d. o. o., dosegljivo na telefonski številki
07 81 60 210, ki bo morebitne zapuščene živali v teh primerih prevzemalo na
terenu ob prisotnosti pristojnih služb
(pristojna inšpekcija, policija, civilna
zaščita), zato jih v zavetišče ne vozite
sami. Stroške oskrbe v teh primerih nosi
lastnik. Občani se v primerih bolnišničnega zdravljenja, ko so edini skrbnik živali, lahko obrnejo tudi na Društvo za
zaščito in pomoč živalim Hrastnik, dosegljivo na telefonski številki 070 151 040
(po 15. uri).

#čistetačke

Namerna zapustitev živali
je prepovedana
V skladu z veljavno zakonodajo je namerna trajna ali začasna zapustitev živali, ki se žal že dogaja, prepovedana.
Namerna opustitev skrbi za živali predstavlja tudi kaznivo dejanje mučenja živali, za katerega je zagrožena denarna
kazen ali celo zapor.
Ne pozabimo, da družba živali zmanjšuje stres, pozitivno vpliva na človekovo
razpoloženje in krajša čas. Zato naj bo
skrb za dobrobit živali naše vodilo tudi
v teh časih … navsezadnje nas tudi to
dela ljudi.

#ostanizmano
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