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INFORMACIJE O POSLOVANJU, STORITVAH IN UKREPIH 
ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 

 
 

NUJNO VARSTVO OTROK NA DOMU 
 

Nujno varstvo otrok organizira Štab Civilne zaščite Občine Žalec s prostovoljci, 
ki bodo zagotovili varstvo na domu. Pomaga se staršem, ki so nepogrešljivi v 
zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s 
posebnimi potrebami, nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih 
podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in servisnih službah, oskrbi, operativcem v 
Slovenski policiji in Slovenski vojski, vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite in 
ostalim, ki opravljajo nujna dela. Za nujno varstvo otrok ne veljajo Zakon o vrtcih 
niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine 
višje sile.  
Potreba po nujnem varstvu se izkazuje s pisno izjavo delodajalca ali s pisnim 
pozivom civilne zaščite obeh staršev, ki opravljata zgoraj omenjena dela.  
V primeru potrebe po nujnem varstvu lahko pišete na e-naslov: zir@zalec.si. 
  

zir@zalec.si 

OSKRBA OBČANOV V STISKI 
 

Štab Civilne zaščite Občine Žalec je za občane Občine Žalec skupaj s Centrom 
za socialno delo Žalec vzpostavil dežurno telefonsko številko 03 713 12 50, ki je 
namenjena občanom v stiski in njihovo oskrbo oziroma dostavo nujnih 
življenjskih potrebščin (hrana, zdravila). 
Telefonska številka je namenjena za oskrbo starejših občank in občanov, ki 
živijo sami in nimajo pomoči bližnjih oziroma občanom, ki so v karanteni in prav 
tako nimajo zagotovljene pomoči bližnjih oziroma občanom, ki so v stiski. 
Na telefonsko številko 03 713 12 50 in elektronski naslov: gpcsd.zalec@gov.si 
lahko pokličete / pišete v času uradnih ur CSD Žalec: 
ponedeljek :  08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 
sreda :          08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 
petek :           08.00 - 12.00 
  

03 713 12 50 

gpcsd.zalec@gov.si 

KAJ STORITI V PRIMERU SUMA OKUŽBE 
 

Posamezniki, ki imajo znake okužbe s koronavirusom (kašelj, vročina, oteženo 
dihanje), morajo najprej poklicati osebnega zdravnika ali drugega zdravnika v 
področnem zdravstvenem domu (tudi v okviru dežurnih ambulant teh 
zdravstvenih domov), ta pa na osnovi kliničnih podatkov oceni ali bolnik 
izpolnjuje kriterij za odvzem brisa. Zdravnik nato sam pokliče v bolnišnico in 
dogovori vse potrebno. 
 

Če se poleg povišane telesne temperature in kašlja pojavi še težka sapa, dušenje 
ali kakšno drugo življenjsko ogrožajoče stanje, pokličite 112! 
  

telefon ali e-pošta 
vašega osebnega 

zdravnika 
 

03 713 43 00 
 

112 
PSIHOLOŠKA POMOČ 
 

Zdravstveni dom Žalec, vsak delovnik med 7. in 15. uro nudenje psihološke 
pomoči. 
  

051 668 416 
psiholog@zd.zalec.si 
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POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM 
  

Zaradi lažje komunikacije in ciljem čim večjega obveščanja prebivalcev Občine Žalec, smo vključili tudi krajevne 
skupnosti in Mestno skupnost Žalec. Na enem mestu smo zbrali kontaktne številke predstavnikov KS in MS, na katere 
se lahko občani obrnejo v primeru dodatnih informacij in morebitne pomoči. 
  

KS 
KONTAKTNA OSEBA ZA 

INFORMACIJE 
MOBITEL STROKOVNI SODELAVEC MOBITEL 

GALICIJA 
Peter Vipavc 

peter.vipavc@gmail.com 
041 882 970 

Milan Beloševič 
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

GOTOVLJE 
Janez Trobiš 

janez.trobis@gmail.com 
041 416 780 

Milan Beloševič 
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

GRIŽE 
Olga Markovič 

markovic.olga1@gmail.com 
041 933 264 

Stane Vipotnik 
stane.vipotnik@zalec.si 

041 556 276 

LEVEC 
Vesna Slamnik 

vesna.slamnik@gmail.com 
051 804 388   

LIBOJE 
Uroš Feldin 

uros.feldin@liko-liboje.si 
031 644 322 

Stane Vipotnik 
stane.vipotnik@zalec.si 

041 556 276 

PETROVČE 
Niko Natek 

niko.natek@gmail.com 
051 870 966   

PONIKVA 
Srečko Lednik 

srecko.lednik@gmail.com 
031 320 074 

Milan Beloševič 
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

ŠEMPETER 
Zdenka Jan 

jan.zdenka@yahoo.com 
051 346708   

VRBJE 
Jože Meh 

joze.apn@gmail.com 
031 320 380   

MS ŽALEC 
Radislav Gašparič 

rado.gasparic@gmail.com 
031 387 662 

Stane Vipotnik 
stane.vipotnik@zalec.si 

041 556 276 

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA – ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC IN AMBULANTE PETROVČE 
 

Zdravstveni dom Žalec deluje po posebnem režimu.  
Vstop v ZD Žalec je za vse fizične obiske pacientov zaprt. 
 

V primeru, da potrebujete storitev ali nasvet svojega osebnega izbranega 
zdravnika (ste akutno zboleli z znaki prehladnega obolenja, poslabšanje 
kronične bolezni, potrebujete zdravila, tehnične pripomočke, bolniške liste in 
podobno), ga kontaktirajte po telefonu ali preko elektronske pošte, kjer boste 
prejeli vsa nadaljnja navodila. 
Istočasno vas obveščamo, da lahko z Odredbo Ministrstva za zdravje osebni 
zdravnik predpiše samo: 

 zdravila za obdobje 1 meseca, ko gre za terapijo kronične bolezni oz. 

 1 pakiranje zdravila, ko gre za zdravljenje akutnega obolenja. 

telefon ali e-pošta 
vašega osebnega 

zdravnika 
 

03 713 43 00 
 

info@zd-zalec.si 
 

ŽALSKE LEKARNE 
 

Zaradi omejitve pri epidemiji in preprečevanju širjenja okužbe so 
spremenjeni odpiralni časi naših lekarn in veljajo do preklica epidemije. 
 

LEKARNA ŽALEC (ustaljen odpiralni čas) 
ponedeljek - petek:  7.30 - 19.30 
sobota:  7.30 - 14.00 
nedelja:  8.00 - 11.00 
 

LEKARNA ŽALEC II (odpiralni čas je prilagojen PTO Tuš Žalec) 
ponedeljek - petek:  8.00 - 17.00 
sobota:  9.00 - 12.00 
 

LEKARNA PETROVČE  
ponedeljek - petek:  8.00 - 13.00 
  

LEKARNA ŽALEC 
03 712 02 50 

lekarna.zalec@siol.net 
 

LEKARNA ŽALEC II  
(v PTO Tuš Žalec) 

03 712 02 70 
lekarna.tus@lekarna-zalec.si 
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UKREPI / ODREDBE ŠTABA CZ OBČINE ŽALEC / OBČINE ŽALEC 
 

IZVAJANJE POGREBNIH SLOVESNOSTI 
Zaradi nevarnosti širjenja korona virusa SARS-Cov-2 se v Občini Žalec izvaja 
najstrožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno 
izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z 
zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (pevci, trobenta, 
govor in drugo).  
 

Sprejem pokojnika se izvede največ dve uri pred pogrebno slovesnostjo zunaj, 
pred mrliško vežo na pokopališču.  
 

Slovo občanov od pokojnika se izvaja individualno, v razmaku vsaj 2 m, brez 
vode in ostalih pripomočkov za t.i. kropljenje. Izražanje sožalja naj poteka brez 
telesnih stikov. 
 

Pogrebne slovesnosti se izvajajo brez svete maše ter v najožjem družinskem 
krogu, do največ 10 ljudi. 
  

info@jkp-zalec.si  

041 621 660 

031 308 080 

03 713 60 00 

 

 

PREPOVED KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU 
S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na 
območju Občine Žalec, z namenom zagotavljanja delovanja prostovoljnih 
gasilskih društev v Občini Žalec za potrebe obvladovanja epidemije 
koronavirusa. 
Odredba ne velja za sadovnjake, hmeljišča, vinograde, kjer obstaja možnost 
pozebe in je zato dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti (npr. kurjenje) 
za preprečevanje pozebe (brez vlaganja vloge na pristojno izpostavo Uprave RS 
za zaščito in reševanje, brez pozitivnega mnenja pristojne gasilske enote, brez 
dovoljenja pristojne Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, brez 
organiziranja požarne straže) ter za zatiranje prenamnoženih populacij insektov 
in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove. 
  

Inšpektorat RS za 
varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami 

Izpostava Celje 

celje.irsvndn@mors.si 

03 420 92 60 

 

PREPOVED ZBIRANJA NA ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠINAH IN 
PREPOVEDI UPORABE OTROŠKIH IGRAL 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 se prepoveduje: 
- zbiranje na vseh zunanjih športnih površinah na območju Občine Žalec,  
- uporaba vseh otroških igral na območju Občine Žalec. 
Posameznik, ki krši določbe odredbe, se kaznuje z globo od 41,73 do 417,29 €. 
   

Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo  

 

inspektorat@celje.si 

03 42 65 830 
 

SKLEP O PODROBNEJŠI OPREDELITVI IZJEM, DOLOČENIH V ODLOKU O 
ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH 
MESTIH IN POVRŠINAH V RS TER PREPOVEDI GIBANJA IZVEN OBČIN 
Prepovedano je zadrževanje in zbiranje na Ribniku Vrbje, na ribniku Tajht, ob reki 
Savinji, okoli Planinskega doma na Bukovici, Planinskega doma na Gori - 
Šentjungert, Planinskega doma na Brnici, na plezališču Kotečnik, v okolici Jame 
Pekel ter na pokopališčih v Občini Žalec. 
Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno sprehajanje občanov ob navedenih 
lokacijah, v skladu s pogoji Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 
občin. 
Prepovedano je vsakršno zadrževanje, zbiranje in sprehajanje v okolici Doma 
Nine Pokorn, na Tržnici Žalec, na otroških igriščih ter športnih površinah. 
Globe za prekrške po tem sklepu se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. 
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvajajo pripadniki Civilne zaščite Občine 
Žalec, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec in Policije. 
  

Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo  

 

inspektorat@celje.si 

03 42 65 830 
 

Policija Žalec 

113 
03 713 47 00 

080 1200 - anonimni 
telefon policije 
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ODREDBA V ZVEZI S SEZONSKIMI DELAVCI 
S prihodom sezonskih delavcev je potrebno zagotoviti primeren nivo higiene, seznanitev z aktualnimi ukrepi za 
zmanjševanje širjenja nalezljive bolezni koronavirusa in kontrolirati njihovo gibanje po Občini Žalec. Ukrepi so nujni 
zaradi državnega načrta preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom: 
a) Na voljo morajo imeti toplo tekočo vodo in milo ter razkužilo, kjer ni možno umiti rok. 
b) V prostorih, kjer živijo in se zadržujejo, je potrebno zagotoviti krpo in razkužilo za čiščenje površin. Z njim se 

mora počistiti vse površine, ki se jih lahko pobriše (mize, naslonjala stolov, pulti, kljuke na vratih in na prevoznih 
sredstvih – kolesa, avtomobili, traktorji ipd). 

c) Predstavnik kmetijskega gospodarstva oz. podjetnik, ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo naj vsakodnevno 
delavcem izmeri telesno temperaturo. Primerni so brezstični merilci temperature. V kolikor se pri kateremu 
izmed delavcev pojavi povišana temperatura (nad 37,5 °C), ga je potrebno preseliti v prostor, kjer bo bival sam, 
in po potrebi zagotoviti pregled pri zdravniku v skladu z veljavnim protokolom v času razglasitve epidemije 
koronavirusa. Zato je nujno potrebno, da je za delavce predviden prostor, kamor bo morebitni oboleli izoliran od 
ostalih. 

d) Uporaba zaščitnih mask med opravljanjem dela in gibanjem na prostem NI POTREBNA.  V kolikor kdo zboli 
(kašlja, ima nahod, vročino), se mora zadrževati stran od ostalih in uporabljati zaščitno masko (z namenom 
preprečitve širjenja kapljic po prostoru). Masko je potrebno zamenjati vsaki dve uri, ker je po tem času 
neuporabna. 

Sezonske delavce je potrebno seznaniti z vsemi aktualnimi ukrepi za zmanjševanje širjenja nalezljive bolezni 
koronavirusa COVID-19. Zadržujejo se naj predvsem na polju oz. na kmetijskem gospodarstvu, kjer so nastanjeni. 
Prevoz na in s polja je dolžan organizirati lastnik kmetijskega gospodarstva oz. podjetnik, ki se ukvarja s kmetijsko 
proizvodnjo. V kolikor delavci potrebujejo obisk trgovine, lekarne ali imajo druge opravke, naj izmed sebe določijo 
posameznika, ki bo v imenu več oseb opravil potrebne obveznosti.  
  

 

PRIPOROČILA/POZIVI 
 

POZIV K USTREZNEMU RAVNANJU Z ODPADNO ZAŠČITNO OPREMO 
Štab Civilne zaščite Občine Žalec poziva vse trgovce, da poskrbijo za varno 
odlaganje uporabljene zaščitne opreme, ki jo kupci zavržejo po opravljenem 
nakupu v njihovih trgovinah. S tem bo zagotovljeno zdravstveno varstvo 
občanov  in preprečeno širjenje nalezljive bolezni koronavirus COVID-19.  
Poskrbijo naj za odlaganje v zaprte koše za komunalne odpadke, ki 
preprečujejo raznos odpadkov zaradi vetra, živali itd.  
 

V primeru, da bo zaznano neprimerno odlaganje uporabljene zaščitne 
opreme, bo štab Civilne zaščite Občine Žalec zadevo nemudoma predal v 
obravnavno pristojnim inšpekcijskim službam. 
 

Tudi odgovorno ravnanje z odpadno zaščitno opremo bo pripomoglo k čim 
hitrejši zajezitvi epidemije COVID-19. 
  

Inšpektorat RS  
za okolje in prostor  

 
 

 

PRIPOROČILA GLEDE POTROŠNIKOV 
NIJZ priporoča, da je v poslovnem prostoru zagotovljeno 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v 
poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Mišljeno je površina, ki je namenjena strankam in ne vključuje 
pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. 
  

V primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) je možnost izogibanja preostalim strankam in zagotavljanje ustrezne 
razdalje 1,5 m2 lažje in je zato v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor se zagotovi minimalna okvirna površina 
15 m2 na posamezno stranko. 
  

Razdalja med čakajočimi naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število 
strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem 
pultu). 
  

Ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in 
predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev. Priporočajo zagotovitev rokavic za enkratno 
uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže. 
  

 



 
 

 

 
 

RAVNANJE Z ODPADKI 
Odpadki osebe, ki kažejo znake koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za 
enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, 
robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega 
osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko 
za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, 
zalepiti), tako da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato 
odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) 
in nikakor ne v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov, torej ne med 
biološke odpadke ali embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po 
sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali 
podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in 
zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve). 
  

Simbio, d.o.o. 
delovni čas  

od 7. do 15. ure 
 

03 425 64 00 
 

Zbirni center Žalec 
od 9. do 18. ure 

INFORMACIJE IN PRIPOROČILA 

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s koronavirusom, kličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 14 04, kjer boste dobili zanesljive informacije vsak dan med 
8.00 in 20.00. 

080 14 04 
www.nijz.si  
www.gov.si  

 

VLADNI UKREPI 
 

ODLOK O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV 
POTROŠNIKOM V RS 
Z odlokom je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom za: 

 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na 
kmetiji, 

 lekarne, 

 prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

 program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, 

 kmetijske prodajalne, 

 bencinske servise, 

 banke, 

 pošto, dostavne službe, 

 trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

 prodajalne s hrano za živali ter 

 druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. 
Odlok med drugim dovoljuje ponudbo in prodajo potrošnikom na daljavo (po spletu). Pri tem 
naj se zagotovi dostava blaga potrošniku na dom. Dosledno upoštevati vsa navodila za 
zajezitev in obvladovanje epidemije. 
Obratovalni čas prodajaln z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji je od vsaj 
8.00 ure in najmanj do 18. ure. 
Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam) mora biti v času od 8. ure do 
10. ure omogočena prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni). 
Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinski servisi in lekarne. 
  

www.gov.si  

 

ODLOK O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH 
MESTIH IN POVRŠINAH V RS TER PREPOVEDI GIBANJA IZVEN OBČIN 
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) 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.                                                                                                            nadaljevanje… 
 

 
 
 

www.gov.si  
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Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje 
izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 
 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen): 
 prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
 opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
 odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
 varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi    oskrbe ali nege 

družinskih članov, 
 dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
 dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 
 dostop do storitev za nujne primere, 
 dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih  organov, 
 dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 
 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen): 
 dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
 dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
 dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 

pripomočkov, 
 dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
 dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
 dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in 

gnojil, 
 dostop do bencinskih črpalk, 
 dostop do bank in pošt, 
 dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
 dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
 dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. 
 

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, 
vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. 
V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s 
stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in 
ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. 
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali 
začasnega prebivališča (4. člen).  
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje 
tudi: 
 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 ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
  

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, 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. 
 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka 
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20). 
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ODLOK O OBVEZNEM RAZKUŽEVANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB 
Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski 
stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila 
posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. 
Razkuževanje še zlasti velja za: 

 kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, 

 ograje v večstanovanjski stavbi, 

 stikala za upravljanje in kabine dvigala, 

 stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, 

 oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok 
s površinami. 

Poleg tega se mora v večstanovanjskih stavbah na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo 
namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, 
zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne 
dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.« 
Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno 
organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru 
upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v 
večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika. 
  

info@sipro.si 

03 712 13 60 

03 712 13 61 

 

TRŽNICA ŽALEC 
 

Do nadaljnjega je zaradi varnostnih ukrepov – epidemije zaprta tržnica v Žalcu. 
  

VRTIČKI 
 

Zaradi trenutnih razmer je potrebno upoštevati vse preventivne ukrepe Vlade in NIJZ, še posebej glede druženja na 
javnih površinah, kamor spadajo tudi javni vrtički. 
Vrtičkarje prosimo, da se zadržujejo izključno na svojih vrtičkih in se izogibajo druženju v skupinah. Po opravljenem 
delu se naj ne zadržujejo na tem območju. 
Le z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje koronavirusa in poskrbimo za večjo varnost 
vseh nas! 
   

POVABILO PROSTOVOLJCEM 
 

Poziv vsem mladim, zdravim prostovoljcem. Osebe morajo biti 
starejše od 18 let, povsem zdrave in brez kroničnih bolezni ali 
kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 
dneh niso bile v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini. 
 

PRIJAVA:   http://bit.ly/RKSProstovoljstvo 
 www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce 
  

http://bit.ly/RKSProstovoljstvo 
 

www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce 

DOSTAVA HRANE, PIJAČE IN OSTALIH POTREBŠČIN 

Trgovina Košarica Pernovo,  nudi brezplačno nad 20 € dostavo 
za občane Občine Žalec  
 

kosarica@siol.net  
tel. 03 572 80 80 

Davidov hram PE Arnovski gozd  
Arja vas 109, Petrovče – spletna prodaja, dostava pijače in hrane 

www.davidovhram.si   
tel. 03 713 15 21 

Spletna Trgovina Fijavž  narocila@trgovina-fijavz.si  
tel.  041 725 534 

NAROČILO HRANE NA DOM  

"Pri Sebastianu" iz Žalca, naročite malico ali kosilo na dom. 
Dostava hrane poteka od 10.00-15.00. Za naročilo hrane in  
informacije pokličite na številko 03 710 17 00. 

tel. 03 710 17 00  
www.prisebastianu.si 

Gastro Pub KOLODVOR Žalec 
 

tel. 070 255 256 
ostale informacije na  FB strani 
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ZAŠČITNE MASKE - nakup 

Magma d.o.o. – osnovne, samo za podjetja 051 310 305 

Prevent&Deloza  d.o.o.Celje – pralne, za fizične osebe po 15.4.2020 041 781 642, 02 885 78 06 

BANEM ŠPORT d.o.o. – enoslojne tkanina bela, zelena, z elastiko ali trakovi za 
pravne osebe, min. 50 kosov 

01 436 60 13 

LEDIKS d.o.o. – navadne FFP2 naslednji teden, po 50 kosov,  051 314 564 

MAR, Nejc Markuš s.p. – pralne, nad 50 kosov 041 534 778 

MAGRA PRO – kirurške, FFP2, tekstilne dvojne, po 50 kosov, nekaj bo za 
maloprodajo 

040 511 919 

 
 

POSLOVANJE OBČINE ŽALEC 
 

Preventivno, zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in v skrbi 
za zdravje občanov in zaposlenih v občinski upravi, je od 13. 3. 2020 
omejen vstop v prostore Občine Žalec. Poslovanje s strankami je možno: 

 pisno na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 

 po telefonu na številko 03 713 64 65 in 

 po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@zalec.si. 
Na spletni strani Občine Žalec (www.zalec.si) lahko pridobite obrazce vlog 
za nekatere postopke. 
  

glavna.pisarna@zalec.si 

03 713 64 65 

www.zalec.si 

POSLOVANJE UPRAVNE ENOTE ŽALEC 
 

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno 
upravo je zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, izvajanje nalog na 
Upravni enoti Žalec omejeno na najbolj nujne zadeve. 
Zato se na Upravni enoti Žalec do preklica uvajajo naslednji ukrepi: 

 za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu 
oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne 
enote, ali preko navadne pošte; 

 stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; 

 vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota 
sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti; 

 sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. 
Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonski številki: 03 713 51 20 ali     
03 713 51 40, pišete na elektronski naslov: ue.zalec@gov.si ali pošljete 
vloge po navadni pošti na naslov: Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske 
čete 5, 3310 Žalec. 
 Stranke vstopajo izključno preko glavnega vhoda UE Žalec, ki se nahaja 
na JZ delu upravne stavbe (parkirišče zadaj). Izjema so invalidi, ki vstopajo 
v zgradbo na severni strani (vhod za invalide). 
  

ue.zalec@gov.si 

03 713 51 20 

03 713 51 40 

POSLOVANJE POŠTE 

Pošta 3301 Petrovče Ponedeljek – petek 9.00-15.00 
Sobota zaprto 

03 713 40 10 
3301@posta.si 

Pošta 3310 Žalec Ponedeljek – petek 9.00-15.00 
Sobota zaprto 

030 718 761  
3310@posta.si  

Pošta 3311 Šempeter Ponedeljek – petek 8.00-12.00 
Sobota zaprto 

pgp3311@gmail.com   
030 450 831 
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