Občina

Kontaktne številke za posameznike, ki potrebujejo pomoč

Ajdovščina

Civilna zaščita (041 442 701) - najava potrebe po varstvu in DsD, ki so Civilna zaščita (041 442 701)
že oboleli, so v karanteni in potrebujejo materialno pomoč –
prehrano, zdravila in podobno; Letni vrt Na Livadi (041 573 310) dostava brezplačnega obroka na dom ranljivim skupinam; Rdeči križ
Ajdovščina (051 430 722) - dostava suhih obrokov ter zdravil; hOps://
www.ajdovscina.si/koronavirus/obvesDla

Ankaran

pomoč starejšim občanom 051 288 197 (vsak delovni dan med 8. in
14. uro) - najnujnejša živila in zdravila, tudi gleda varstvo otrok

051 288 197

Apače

Občina Apače (031 307 010) - nujne primere zagotavljanja dostave
živil, zdravil in ostalih nujnih življenjskim potreb za Dste občane, ki
nimajo druge možnosD pomoči na domu; vkardinar@gmail.com
(Violeta Kardinar, ravnateljica OŠ Apače) - izredno varstvo otrok

031 307 010

BelDnci

02 5413 535 oz. 041/723 085 -neokuženi, a potrebujete pomoč pri
vsakdanji nujni oskrbi (dostava zdravil, nujnih potrebščin...),
Župnijsko Karitas – predstavnike po vaseh
(BelDnci, Dokležovje in Turnišče za vas Lipa) in Območno enoto
Rdečega križa (02 512 45 20) ali
predstavnike Rdečega križa po vaseh Občine BelDnci.

02 5413-535, 041 723-085 oz. 041 340-477,
obcina@belDnci.si

Benedikt

Posamezniki v sDski: župan Milan Repič: 031 752 658,
milan.repic@benedikt.si
Štab Civilne zaščite - tel. 03 800 15 00 (med delovniki od 8. do 14.
ure) in 24 ur na dan: 051 444 090 (Franjo Debelak) in 068 147 432
(Mirela Kunst), e- pošta: czbistricaobsotli@gmail.com

RK Sabina Huber: beli.labod@siol.net

Bistrica ob Sotli

Bled
Bloke
Bohinj

Borovnica
Bovec

Občina Bled in štab civilna zaščita Občine Bled - 041 658 052 ali obcina@bled.si;
občina Bled
varstvo
- 041otrok
607 445,
- podžupan
vartsvo Občine
otrok - Bled Jakob Bassanese, jaka.bassanese@gmail.com.
jaka.bassanese@gmail.com
varstva ni - ni potrebe
04 577 01 35 - naročanje prehrambnih paketov in zdravil za ljudi/
spletni obrazec: hOps://docs.google.com/forms/d/e/
družine v samoizolaciji/karanteni – od 8. ure do 20. ure vse dni v
1FAIpQLSeyrl3WQtednu; 04 577 01 22 - informacije v zvezi s korona virusom - deluje v FfY7ns9xfEKT7hKkjrskqwyaexx4l2t8QnMGgCUw/
času od 8. ure do 15.ure; pomoc@obcina.bohinj.si elektronski naslov viewform; varstvo otrok: hOps://docs.google.com/forms/
za naročanje prehrambnih paketov in zdravil za ljudi/družine v
d/e/
samoizolaciji/karanteni in za informacije v zvezi s korona virusom.
1FAIpQLSdulyeDalEwp475zgxjsBUN4dqZOaLbl0I3gSeGAE
zsQHTIIQ/viewform

031 347 054, vsak dan med 8.00 in 15.00 - prijavo potrebe po oskrbi z
najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki
zaradi okužbe ne smejo zapusDD stanovanja oziroma nimajo nikogar,
ki bi jim to lahko zagotavljali, tudi starejše osebe, zaprtje šole in
vrtcev (dodatne informacije) na OŠ Bovec, v času od 7.00 do 14.00,
dosegljivi na telefonski številki 05 384 15 40.

Braslovče

brezplačne telefonske številke 080 26 46, ki je namenjena v prvi vrsD
za
- pomoč pri dostave hrane in zdravil za občane, ki jim je odrejena
stroga izolacija in za osebe, ki spadajo v ranljive skupine
- pomoč pri organizaciji varstva otrok na domu za Dste starše, ki so
zaposleni v zdravstvenih in socialnih ustanovah, energeDki, komunali,
vojski ali policiji in nimajo druge možnosD

Brda

05 335 01 07 - hrana, higienski pripomočki, zdravila, varstvo otrok ravnatelju Damijan Marinič na damijan.marinic@guest.arnes.si

Brezovica

041 750 484 - hrana, higienski pripomočki, zdravila, varstvo NI
PODATKA
051 20 10 10 za starejše v sDski, varstvo otrok - 07 620 55 08 v času
med 7.00 in 20.00 uro, od torka, 17. 3. 2020, bo za informacije glede
nujnega varstva otrok na voljo še dodatna številka 031 663 956

Brežice

Cankova
Cerklje na Gorenjskem

Kako se prijavite kot prostovoljci

info@obcina-brda.si

prostovoljci@brezice.si ali na telefonsko številko 07 620
55 08 vsak dan med 7.00 in 20.00 uro.

Občanom, ki nujno potrebujejo pomoč,
(nujna oskrba s hrano, nujna oskrba z zdravili)
in jo ne morejo zagotoviD svojci, sosedje, prijatelji,
smo ob delavnikih na voljo:
- od 8.00 do 15.00 ure na telefonski številki: 04 28 15 800;
- od 15.00 do 22.00 ure na telefonski številki 031 641 344,
- na e naslovu 24 ur: oskrba@cerklje.si,

Cerknica

vsak dan od 7.00 do 20.00 na telefonski številki 01 709 06 32 in
OBČINSKI ŠTAB ZA CIVILNO ZAŠČITO, tel. št. 031 429 817
elektronskem naslovu corona@cerknica.si informacije v zvezi z
delovanjem javnih ustanov, občinskih in državnih insDtucij, pomoč pri
iskanju varstva otrok in prevozov do storitev v nujnih primerih,
pomoč obolelim pri skrbi za domače živali, pomoč ranljivim skupinam
pri preskrbi, možnost pogovora in tudi druge relevantne informacije v
zvezi epidemijo.

Cerkno

občani, ki živijo sami in potrebujejo dodatno pomoč ali informacije.
Na številko 051 222 880 lahko pokličejo vsak dan med 9:00 in 13:00.
Varstvo otrok: obcina@cerkno.si in info@os-cerkno.si.
Pomoč na domu: 051 413 148

Cerkvenjak

Če ste oboleli in ste v domači oskrbi ter nimate možnosD zagotovitve
oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami: Referent za
Civilno zaščito Občine Cerkvenjak, Marko Kocbek - 051 629 380 ali
Poveljnik Civilne zaščite Cerkvenjak Srečko Furšt - 041 596 964.
varstvo NI PODATKA

Cirkulane

varstvo otrok - 02 795 34 20; pomoč dostave blaga vsem DsDm
starejšim, invalidnim, bolanim osebam, ki ne morejo do trgovin, da
pokličejo tel.št. 031 648 993 za res nujne zadeve nabave
prehrambenih izdelkov iz živilske trgovine v Cirkulanah.

Črenšovci

V primeru zagotovitve potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih
zadevah je na razpolago telefonska številka 02 5735 756,

Črna na Koroškem

hrana, zdravila, najnujnejši pripomočki - 041 742 090, vartsvo otrok,
ravnateljica - romana.kosutnik@os-crna.si
varstvo otrok - e-naslov obcina.crnomelj@siol.net; starejši, bolni in prostovoljci za varstvo otrok: obcina.crnomelj@siol.net
invalidni - Območno združenje Rdečega križa Črnomelj 07 30 51 451,
Center za socialno delo enota Črnomelj 07 30 62 360, Župnijska
Karitas Črnomelj 040 856 580. Telefonske številke so dosegljive od
ponedeljka do petka med 8.00 do14.00.

Črnomelj

02 5735 756, info@obcina-crensovci.si

Destrnik

občani, ki nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosD oskrbe s hrano NI PODATKA
in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč v času uradnih
ur občinske uprave obrnejo na številko: 02 761 92 50 ali elektronsko
pošto: obcina.destrnik@destrnik.si. Izven delovnega časa občinske
uprave lahko pokličejo na:
041 707 546 (Franc Pukšič)
031 744 481 (Metka Kajzer)
041 449 719 (Majda Petrič-predsednica občinske krajevne
organizacije Rdečega križa)
031 784 843 (Marija Potrč-predsednica Karitasa)
041 251 105 (David Fras-namestnik poveljnika CZ)
040 385 231 (Irgl Marjan -poveljnik CZ), varstvo NI PODATKA

Divača

05 - 731 09 30 - med 7. in 20. uro vsak dan, za informacije v zvezi z
delovanjem služb v Občini Divača ter ostale informacije v zvezi z
ukrepi za preprečitev širjenja bolezni COVID 19, tudi za varstvo otrok

NI PODATKA

Dobje

varstvo otrok: tel. št.: 03 746 60 34, email: cz.dobje@gmail.com

povabilo prostovoljcem: hOps://www.mojaobcina.si/
dobje/novice/obvesDla/povabilo-mladim-k-vpisu-v-bazoprostovoljce-za-sodelovanje-pri-oskrbi-ranljivih-skupin-vcasu-epidemije-1.html?
RSSasb3cf93c30b71305541d1191d65f7d

Dobrepolje
Dobrna
Dobrova - Polhov Gradec

cz@dobrepolje.si
CZ Dobrna
RK: 040 788 698 od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 uro.

cz@dobrepolje.si
CZ Dobrna
RK

01/5303-250 ali RK 040 788 698 vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 8.00 in 16.00 uro
040 556 877
031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
02/ 754 01 10 ali 031 441 310 (občani)
040 327-496 vsak dan od 08.00 do 12.00 ure (občani)
031 654 444, vsak dan med 8 in 20.uro (varstvo in dostava hrane)

RK

(04) 518 31 20 (za občane in varstvo)
02 743 11 10 (občani)
(04) 575 18 00 od 8. do 15. ure (občani)
051 315 516 med 8. in 16. uro (občani)

(04) 51 83 120

Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas - Poljane
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona
Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče - Slivnica
Hodoš
Horjul
Hrastnik
Hrpelje - Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola
Jesenice
Jezersko

Juršinci

041 339 493 ali 041 230 130
031/ 570 - 810
040/379-784 (občani)
041 385 121 ali 031 569 689
040 301 730 (varstvo-my nanny) 040 731 323 (občani)
040 301 730 (my nanny) 040 350 273 (občani)
040 350 273
051 369 085 (varstvo); 05 6800 150 (občani) v času od 9.00 ure do
16.0
051 610 589 vsak dan, razen ob nedeljah, med 8. in 15. uro.
CZ Ig
05 71 12 300 vsak dan od 8.00 do 19
041 788 660 od 8. do 20.ure
posta.oizola@izola.si (varstvo)
031 300 292 in na e-mailu: korona@virus.jesenice.si
OZ RK: 041 723 773 ( osebe, ki so v karanteni in potrebujejo oskrbo).
informacij glede potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih
zadevah: cz@jezersko.si in 031 604 905. 030 327 357 (pomoč pri
usklajevanju povpraševanja staršev in ponudbo zdravih prostovoljcev
za varovanje otrok na domu). 041 280 380 (zdravstveno varstvo živali)

RK Domžale
RK Dravograd
031 654 444, vsak dan med 8 in 20.uro

031 317 197
RK: 041 386 411

031 569 689
pomoc@hoce-slivnica.si

040 350 273

CZ Ig
041 788 660 vsak dan med 8.00 in 20.00 uro.
031 300 292 in na e-mailu: korona@virus.jesenice.si
030 327 357 (pomoč pri usklajevanju povpraševanja
staršev in ponudbo zdravih prostovoljcev za varovanje
otrok na domu)

02 7582141 (pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih
zadevah)

Kamnik
Kanal ob Soči

Letak: Osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapusDD stanovanja in
se same ne bodo
mogle oskrbovaD preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali
s spletnim
naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih lahko pokličete na
telefonsko številko
041 747 035 Romino Škodnik Melink, ki bo sprejemala vaše klice vsak
dan med
8.00 in 11.00!
V nujnih primerih lahko pokličete tudi Civilno zaščito občine Kanal ob
Soči:
- poveljnik Igor Komac, telefonska številka 051 688 849,
- namestnik poveljnika Simeon Kodelja, telefonska številka 041 522
928

poziv za organizacije: Seznam prostovoljcev (z navedbo,
kje so pripravljeni sodelovaD - dostava starejšim
občanom, nujno varstvo otrok ali oboje) pošljite na enaslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si ali pokličite na
telefonsko številko 05 398 12 00.

Kidričevo

Občinski center Kidričevo: 041 642 743- pomoč pri oskrbi starejših z
nujnimi živili in zdravili; zagotavljanje varstva otrok na domu

obcina@kidricevo.si ali 041 642 743- pomoč pri oskrbi
starejših z nujnimi živili in zdravili

Kobarid

05 389 92 00 in 040 280 113 (oskrba z najnujnejšo hrano, zdravili in
higienskimi pripomočki za starejše in osebe v samoizolaciji)

Kobilje

02 579 92 20, 041 628 434 (župan)- varstvo otrok in pomoč ostarelim
in šibkim občanom
070 183 048 (dostava nujnih življenjskih potrebščin);
OZ Rdečega križa KOČEVJE:
krisDna.krkovic@kocevje.si (varstvo otrok)
prostovoljci.kocevje@gmail.com.ali 041 780 771 (Vanja
Bunderla). • Varstvo otrok na domu (zaželene izkušnje
pri delu z otroki)
•
Pomoč pri oskrbi starejših z nujnimi življenjskimi
potrebščinami (živila, zdravila)
•
Pomoč na triažni točki ZD Kočevje (bolničarji CZ z
opravljenim 70-urnim tečajem prve pomoči, dijaki in
študenD višjih letnikov zdravstvene smeri)

Kočevje

Komen

080 14 18 (Nujna številka za starejše občane in Dste v karanteni, ki
potrebujejo materialno pomoč (prehrana, zdravila ipd.) ali
korona@komen.si; 051 369 085 ali rslavk123@gmail.com (varstvo
otrok)

Komenda

Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje

poziv za organizacije hOps://www.komenda.si/wpcontent/uploads/2020/03/89-0001-009-POZIV-ZAPROSTOVOLJCE.pdf: pošiljanje seznama prostovoljcev na
obcina@komenda.si.
Rdeči križ, Območna enota Krško, 041 730 192 (dostava hrane, zdravil
in ostalih nujnih potrebščin za starejše občane
030/602-882 (dostava nujnih življenjskih potrebšlin:hrana, zdravila,
higienski pripomočki)
Za oskrbo starejših z najnujnejšimi živili, zdravili in podobno lahko
pokličete ali pišete na:
- 031 229 620 (Lidija Umek, Senior d.o.o.)
- 041 396 944 (CZ Kozje) ali sporočite na e-naslov
civilnazascita.kozje@gmail.com
- 041 429 927 (županja Milenca Krajnc)
- 041 374 075 (poveljnik CZ občine Kozje Ervin Perčič).

Kranjska Gora

04 5809 809 ( IZKLJUČNO OSEBAM, KI SO ZBOLELE ZA NOVIM
KORONAVIRUSOM IN SO IZOLIRANE IN PA TISTIM, KI SO V
SAMOIZULACIJI IN POTREBUJEJO DOSTAVO HRANE OZ. ZDRAVIL).

Križevci

nobenih info, samo splošno obvesDlo od 13. marca: hOps://
www.mojaobcina.si/krizevci/novice/koronavirus/spostovaneobcanke-in-obcani---ter-uporabniki-storitev-obcine-krizevci.html

Krško

Pomoč občanom v sDski – 070 585 803 (CSD Posavje) ali 041 730 192
( Območno združenje RK Krško)
031 521 614 ali civilna.zascita@kungota.si (oskrba s hrano in zdravili
in izredno varstvo otrok)

Kungota

Občinski štab Civilne zaščite prosi vsa prostovoljna
gasilska društva in krajevne organizacije Rdečega križa v
občini naj svoje člane pripravijo, da bodo v primeru
potreb priskočili na pomoč.
Kontakt občinskega štaba:
civilnazascita.kozje@gmail.com oziroma 041 396 944.

Kuzma

info@obcina-kuzma.si
ali
na telefonske številke
-041 357 211 (Jožef Škalič-župan)- (lahko tudi sms) ali
-041 313 187(Danilo Zrim-Občinska uprava)- (lahko tudi
sms)
ali na Facebook strani občine Kuzma: hOps://
www.facebook.com/obcina.kuzma
pod privat sporočilom.

Laško

hOps://www.lasko.si/sl/dogodki-kategorija/5881-pozivstaba-cz-za-varstvo-otrok-na-domu

Lenart

Za oskrbo s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami se obrnite na
telefonsko številko pomočnika poveljnika Civilne zaščite Lenart in
višjega referenta za Civilno zaščito Občine Lenart Mirka Kojca telefon: 041 496 994 ali poveljnika Civilne zaščite Lenart Franca Krivca
- telefon: 041 654 931.

Lendava

Pomoč ostarelim in nujno varstvo otrok: Območno združenje rdečega
križa (02 575 11 27 ali 041 438 726), Občina Lendava (02 577 510 ali
031 395 654 )

Li=ja

01 8963 420 (oskrba z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki,
zdravili ali drugimi nujnimi zadevami)

Varstvo otrok (obcina.liDja@liDja.si, 01 896 34 20)
hOps://www.liDja.si/objava/250084

Ljubno
Ljutomer
Log - Dragomer

01 75 72 400 ali info@orel.si (dostava nujnih življenjskih potrebščin)

Logatec

Najava potrebe po varstvu otrok (01 7590 626); oskrba na domu (tel. 01 7590 626 (varstvo otrok)
01 7590 626)
Vsi zainteresirani se lahko javite na telefonsko številko
Občine Loška dolina 01 7050 670 (vsak delovni dan od 8.
do 15. ure) še bolje pa na elektronski naslov
obcina@loskadolina.si .

Loška dolina

Loški Potok

068 641 653 (za dostavo hrane ter zdravil občanom, starejšim od 70
let oz. bolnim in DsDm, ki so v karanteni).
V primeru, da občan zboli in ostane v domači oskrbi,
naj za obolelega najprej poskrbijo svojci. V primeru, da oboleli ne bo
imel možnosD zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi najnujnejšimi
zadevami, pokličite na tel. št. 031 397 398. Sporočite svojo nastalo
težavo in k reševanju se bo pristopilo na varen in primeren način. Na
številko lahko pokličete vsak dan med 8.00 in 20.00 uro. Pri tem
pozivamo k doslednemu upoštevanju navodil, da pokličejo le DsD, ki
pomoč resnično potrebujejo ali pa DsD, ki vedo, da nekdo pomoč
potrebuje.

Ker želimo biD ustrezno pripravljeni ter po celotni Občini
Lovrenc na Pohorju zagotoviD solidarnostno pomoč
najbolj ogroženim občanom (na primer: organizirana
pomoč starejšim in bolnim pri zagotavljanju oskrbe z
najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, zdravili, hrano
…)

Luče

V kolikor bi starejši občani potrebovali dodatno pomoč v obliki
storitev, katere jim ne morejo zagotoviD svojci, sosedi ali prijatelji,
lahko to sporočite Štabu civilne zaščite Občine Luče na telefonsko
številko 041 649 289 ali 031 343 611.

Štab civilne zaščite bo v sodelovanju z Občino Luče
in območnim združenjem Rdečega križa po svojih
najboljših močeh organiziral preskrbo z najnujnejšimi
življenjskimi potrebščinami.

Lukovica

Vse obolele, nemočne ali starejše občane, brez pomoči svojcev,
bližnjih ali sosedov, ki bi potrebovali pomoč pri zagotavljanju
osnovnih življenjskih potrebščin, zdravil in drugih nujnih zadev
obveščamo, da lahko pokličejo številko (01) 729 63 00, med 8. in 20.
uro.

Majšperk

V primeru potreb ljudi, ki zaradi okužbe s koronavirusom ne smejo
zapusDD svojega bivališča in se sami ne morejo oskrbovaD prek
pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem
in dostavo pri trgovskih podjetjih, lahko za pomoč pri preskrbi z
najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili, vsak dan med
8.00 – 22.00,
pokličete na tel. št. 051 304 777 ali vse dni v tednu od 0.00 – 24.00
pišete na elektronski naslov obcina.majsperk@gmail.com

Makole

Oboleli občani, ki nimajo možnosD zagotovitve
Potrebe po prostovoljcih še zaenkrat ni,
oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravili) lahko pokličejo v kolikor se bo pojavila bodo objavili kontaktno številko
za pomoč na 040273602

Markovci

Na navedene kontakte 02 788 88 80, 02 788 88 87 in
031 720 806 ter preko elektronske pošte tajnistvo@markovci.si
sporočajte tudi informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi
onemoglih občanov in drugih nujnih zadevah.

Medvode

Občina Medvode vzpostavlja interventno oskrbo starejših.
Na telefonski številki 01 361 95 14 lahko naročite dostavo nujnih
življenjskih potrebščin. Prosimo vas, da pokličete med tednom, od
ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00. Posredujete nam lahko tudi
elektronsko pošto na cz@medvode.si.

Naši prostovoljci bodo opremljeni z odsevnimi jopiči
Civilne zaščite
Medvode, pri sebi pa bodo imeli tudi izkaznico Civilne
zaščite. Primer prostovoljca si lahko ogledate na spodaj
pripeDh fotograﬁjah. Informacije: cz@medvode.si

Mengeš

Za občanke in občane občine Mengeš, ki so v sDski
ali potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin, je občina
Mengeš v dogovoru z Rdečim križem Mengeš organizirala skupino
prostovoljcev.
Za kontakt s prostovoljci je na voljo telefonska številka tajništva
občine 01 724 71 00.
Vsi potrebni pomoči lahko pokličete med 8. in 12. uro.
Dostava oziroma pomoč bo organizirana po 12. uri.

Občina Mengeš in Civilna zaščita občine Mengeš
pozivata vse prostovoljce, ki bi lahko nudili pomoč v
Domu počitka Mengeš, da posredujejo ime in priimek, ter
telefonsko številko ali elektronski naslov na e-naslov
marko.kocjan@menges.si.

Mestna občina Celje

03 491 09 20 (pomoč osebam, ki ne morejo od doma);
Civilna zaščita Celje 03 491 09 20
ravnateljica.vtc@siol.com ali po telefonu 041 612 473 (varstvo
predšolskih otrok) aleksander.verhovsek@3os-celje.si ali 031 343 057
(starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo)

Mestna občina Koper

030 370 596 (starši za varstvo otrok), 030 710 007 (spremstvo in
pomoč starostnikom) med 9. in 17. uro
080 18 85 ( pomoč pri oskrbi s hrano ali zdravili)
Seznam staršev za varstvo otrok hOps://survey123.arcgis.com/share/
fe655e9a107c440d9976a1cca60e2010; Za nujne primere varstva
otrok, ki niso v javnih vrtcih in šolah MOL, bomo organizirali tudi
prostovoljce preko Zveze prijateljev mladine Moste Polje
(koordinatorka: vodja projektov za mladostnike Nina Balent - telefon
040 191 169, e naslov nina.balent@zpmmoste.net).
Hrano bodo dnevno razvažali prostovoljci, vozniki Ljubljanskega
javnega potniškega prometa (do 12. ure se je javilo 100 voznikov,
prostovoljcev). Za šolske in vrtčevske otroke se potrebe javijo na
osnovne šole ali vrtce, ki jih obiskujejo. Starostniki, ki potrebujejo
dostavo živil in zdravil na dom, naj pokličejo Rdeči križ Slovenije,
območno združenje Ljubljana, na telefonsko število 040 788 698, vsak
dan med 8. in 16. uro.

Spletni obrazec hOps://www.1ka.si/a/260201 ali
prostovoljec@koper.si.
080 18 85
Seznam prostovoljcev za nujno varstvo otrok v MOL:
hOps://survey123.arcgis.com/share/
ee96e263af634b4f93d81c46033023a2 Rdeči križ
Ljubljana hOps://www.rdecikrizljubljana.si/sl/
informacije-koronavirus/

Mestna občina Maribor
Mestna občina Murska
Sobota

hOps://covid19maribor.si/potrebujem-pomoc/

hOps://covid19maribor.si/zelim-pomagaD/

V primeru motenj pri dobavi humanitarne pomoči (dostava obrokov
na dom) je na Mestni občini Murska Sobota na razpolago telefonska
številka: 02 525 16 77. Občani se lahko obrnejo tudi na Škoﬁjsko
Karitas: 02 538 11 50, EHO Podpornico: 041 705 003 ali Območno
enoto Rdečega križa: 02 512 45 20.
Pri čemer posebej poudarjamo, da gre izključno za oskrbo z obroki
prehrane v nujnih primerih.

Glede na dejstvo, da v nekaterih humanitarnih
organizacijah delujejo starejše osebe, ki spadajo v
skupino najbolj ogroženih, Mestna občina Murska
Sobota poziva k sodelovanju z nevladnimi organizacijami
mlajše prostovoljce (študenD, dijaki), ki svojo
pripravljenost prijavijo neposredno humanitarnim
organizacijam (Karitas, Rdeči križ, EHO podpornica)

Mestna občina Nova Gorica

Štab CZ, 05 335 01 07 (med 8. in 15. uro; pomoč z najnujnejšo hrano,
higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo
smele zapusDD stanovanja in se same ne bodo mogle oskrbovaD
preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim
naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih); za varstvo kličite
ravnatelja pristojnega vrtca ali šole

Mestna občina Novo mesto

Za informacije in zagotavljanje nujnih potreb najranljivejših skupin
prebivalstva (predvsem starejših) je uvedena dežurna telefonska
številka – 07 39 39 289. Dežurna številka je na voljo vsak dan med 7.
in 20. uro.

(07) 371 92 00 civilna zaščita;
Rdeči Križ hOp://bit.ly/RKSProstovoljstvo

Mestna občina Ptuj

POMOČ RANLJIVEJŠIM SKUPINAM OBČANOV

Vsi, ki ste zdravi in želite pomagaD, lahko svojo
pripravljenost izkažete po elektronski pošD:
matjaz.damis@ptuj.si ali vsak delovni dan, med 8. in 15.
uro , na telefonsko številko:

Lovrenc na Pohorju

Mestna občina Kranj
Mestna občina Ljubljana

Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in
nimajo možnosD oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami
(zdravila,...) za pomoč vsak delovni dan, med 8. in 15. uro , pokličete
na telefonsko številko:

vabimo vse občane, mlajše od 40 let, ki ste zdravi, ki
zadnjih 14 dni niste bili na potovanju v tujini ali bili v sDku
z okuženimi osebami in v svoji neposredni bližini nimate
rizičnih oseb za okužbo, da svojo pripravljenost za pomoč
sporočijo na telefonsko št. 02 63 00 550 ali e-pošto:
obcina@lovrenc.si.

obcina.majsperk@gmail.com

Mestna občina Slovenj
Gradec

02 881 21 10, krizni@slovenjgradec.si

Mestna občina Velenje

varstvo otrok: S pomočjo posebnega obrazca Nujno varstvo otrok v
varstvo otrok mzpm.velenje@vilarozle.si ali pokličejo
Mestni občini Velenje, ki je objavljen na spletni strani
Bojano Špegel iz MZPM Velenje (031 682 657
www.vilarozle.si, facebook strani Medobčinska zveza prijateljev
mladine Velenje, ter ga tudi prilagamo, lahko starši, ki takoj ali v
prihodnjih dneh potrebujejo varstvo otrok(a), sporočijo svoje
potrebe. Izpolnjen obrazec prosim pošljite na elektronski naslov
mzpm.velenje@vilarozle.si ali bojana.spegel@vilarozle.si.
V Mestni občini Velenje smo z današnjim dnem za starejše, invalide,
socialne upravičence in Dste, ki si v teh kriznih časih ne morejo
skuhaD ali privoščiD toplega obroka in ki so občanke in občani
Mestne občine Velenje, uredili brezplačno dostavo toplega obroka na
dom. Naročila sprejemamo med 8. in 11. uro na telefonsko številko
03 8961 619.

Metlika

Občani, ki so v samoizolaciji in potrebujejo pomoč
Prostovoljce zagotavlja Rdeči križ Metlika.
naj pokličejo na št.: 07/ 30 60 481 ali 031 689 941 ali jih kontakDrajo
na naslov: metlika.rk@siol.net;

Mežica

Informacije dobite v času uradnih ur Občine Mežica, na telefonski
številki: 02 82 79 350, elektronska pošta: info@mezica.si, v
Medgeneracijskem centru Mežica med 9.00 in 11.00 uro na
telefonsko številko: 02 827 93 62 ali od 9.00 do 15.00 uro na
gsm: 041 323 471. Izven navedenih uradnih ur pa na navedene
kontaktne številke in mail CZ Občine Mežica.

Prostovoljstvo je organizirano v sodelovanju z
Župnijsko Karitas Mežica, Območno organizacija Rdečega
Križa Mežica, Medgeneracijskm Centrom Mežica.

Miklavž na Dravskem polju

V primeru, da občan oboli in ostane v domači oskrbi,
pozivamo, da za obolelega najprej poskrbijo svojci. V primeru, da
oboleli ne bo imel možnosD zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi
najnujnejšimi zadevami (zdravila...), objavljamo tel. št. 031 650 835,
kamor pokličete za dostavo le-teh ali pišete na elektronski naslov
cz.miklavz@gmail.com

Civilna zaščita naproša in poziva vse občane, ki so
mlajši od 40 let in so pripravljeni prostovoljno pomagaD
pri oskrbi obolelih na domu, naj se javijo na tel. št. 031
650 835 ali pišete na elektronski naslov
cz.miklavz@gmail.com

Miren - Kostanjevica

Civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica 05 3304 671
ali 041 674 560.

Po navodilih in sklepih kriznega štaba Vlade RS za
območje Občine Miren-Kostanjevica NUJNO iščemo
polnoletne osebe - prostovoljce, ki bi lahko opravljali
varstvo otrok na domu. Gre za varstvo otrok DsDh staršev,
ki so zaposleni v nujnih panogah in nimajo druge
možnosD varstva otrok.
V kandidaD naj čim prej pokličejo na številko štaba CZ
Občine Miren-Kostanjevica 05 3304 671 ali 041 674 560.

Mirna

Občina Mirna je vzpostavila dežurno telefonsko številko 07 30 47 153, Občina Mirna bo s pomočjo prostovoljskih in
na katero lahko pokličete vse dni v tednu od 8.00 do 17.00 ure.
humanitarnih
organizacij poskrbela za najnujnejšo oskrbo, na način, da
Namenjena je vsem DsDm občankam in občanom, ki zaradi okužbe,
bo čim manj sDka med izvajalci pomoči in prosilci
ne morete in ne smete zapusDD stanovanja in se sami ali prek pomoči pomoči.
sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in
dostavo pri trgovskih podjetjih ne morete sami oskrbovaD z
najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Lahko tudi
pišete na elektronski naslov obcina@mirna.si.

Mirna Peč

krizni@slovenjgradec.si; Pomoč staršem pri varstvu otrok
(hOps://www.mynanny.si/si/za-starse/)

varstvo otrok na domu ali
dostavljanje hrane starejšim: 07 39 36 101 oz. enaslov sonja.klemenc@siol.net

Mislinja

akDvirali smo štab Civilne zaščite Mislinja in vzpostavili
telefonsko številko 030 737 758 za nujne primere. Zaenkrat je na
voljo vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro, po potrebi pa bo na voljo
24 ur.

Civilna zaščita Mislinja: 030 737 758 za nujne primere.
Zaenkrat je na voljo vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro,
po potrebi pa bo na voljo 24 ur.

Mokronog - Trebelno

DEŽURNI ŠTEVILKI za dobavo osnovnih življenjskih potrebščin (hrana), varstvo otrok: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si
za vse, ki nimajo drugih možnosD oz. niso mobilni je
041/769-153 (OZRK Trebnje) /ali / 041/669-210 (Občina M-T)
varstvo otrok: V primeru, da varstva za svoje otroke nimate, se
obrnite na številko Občine Mokronog-Trebelno 041/669-210 ali pišite
na e-naslov: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si

Moravče
Moravske Toplice

064 229 277
Ga. MarDna Vink Kranjec
T: +386 (0)51 620 741
E: marDna.vink.kranjec@moravske-toplice.si

Mozirje
Muta

Prostovoljci, zdravi občani, ki ste pripravljeni pomagaD
nam to čimprej sporočite na tel.št. 041 434 283.
HkraD pozivamo VSA DRUŠTVA, da svoje člane obvesDte
o objavi ter nam organizacijo prostovoljstva v okviru
društva čimprej sporočite na 041 434 283 ali na
civilna.zascita.muta@gmail.com.

Naklo

V primeru, da ste okuženi v izolaciji ali samokaranteni in
potrebujete pomoč dostave nujnih potrebščin za preživetje (nimate
prijateljev ali sorodnikov, ki bi vam dostavili navedeno), se lahko
obrnete na Civilno zaščito Občine Naklo, vsak dan od 7:00 ure do
15:00 ure (tel.št. 04/277-11-22 ali e-pošta: civilna.zascita@obcinanaklo.si), ki bo poskrbela za navedeno.

Varstvo otrok: 04 277 11 22 ali na
e mail: civilna.zascita@obcina-naklo.si.

Nazarje

V kolikor rabite pomoč pri dostavi hrane
javite na tel. 03/839-16-00.
dostava zdravil/živil 02 577 34 80
Dežurna telefonska številka: 041-206-999 ali
e-pošta: borut.valencak@siol.net.
Pomoč pri preskrbi prebivalcev s hrano, higienskimi pripomočki in
zdravili na območju Občine Ormož, glavni koordinator je Območno
združenje Rdečega križa Ormož, kontakt: 041 450 116.
pomoč pri zagotavljanju varstva otrok na območju Občine Ormož,
glavna koordinatorka je podžupanja Irma Murad, kontakt: 040 123
153.

03/839-16-00

Odranci
Oplotnica
Ormož

Posredujte podatke na: franci.ribic@gmail.com ali
sms na: 040-379-509 (Franci)
Naprošajo vse, predvsem mlajše zdrave prostovoljce, ki bi
bili pripravljeni pomagaD pri varstvu otrok na domu
zaposlenim zdravnikom in medicinskim sestram, ki so
nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za
starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami,
nato nepogrešljivim delavcem v energeDki in
komunikacijskih podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in
servisnih službah, oskrbi ter operaDvcem v Slovenski
policiji in Slovenski vojski, da se javijo na tel. št. 040 123
153, podžupanja Irma Murad.
Prav tako naprošajo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni
pomagaD pri preskrbi prebivalcev, ki se ne morejo sami
oskrbovaD s hrano in drugimi nujnimi pripomočki preko
pomoči sorodnikov ali prijateljev, da se javijo na
Območnem združenju Rdečega križa Ormož, kontaktna
številka: 041 450 116.

Osilnica
Pesnica

Piran
Pivka

Podčetrtek

01/8941-505
01/8941-505
Dežurna številka 030 732 200 namenjena staršem za varstvo otrok in
obolelim, ki jim je odrejena stroga izolacija in DsDm, ki nimajo
možnosD za oskrbo s hrano in zdravili.
prostovoljci, stari med 18 in 50 let, 031 358 864.
nujna oskrba občanov: 051 649 450 (Občina Pivka)
splošne informacije: 05 700 04 37 (ZD Postojna)
psihološka podpora: 031 363 448 (Center za krepitev zdravja)
041 794 073 (župan)
041 793 862 (Civilna zaščita)
v času uradnih ur: 02/788 40 60 ali obcina.podlehnik@podlehnik.si
zunaj delovnega časa: 031 857 464 (Miran Krajnc)

041 794 073 (župan)
041 793 862 (Civilna zaščita)
zaenkrat ne iščejo prostovoljcev

Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna

031 651 899 (Civilna zaščita)
064 243 990 (Civilna zaščita)
041 508 860 (Civilna zaščita)
05 700 04 37 (ZD Postojna)
05 720 45 39 in 05 720 45 39 (ZD Postojna, vikendi in prazniki)

zaenkrat ne iščejo prostovoljcev
cz.obcinapoljcane@gmail.com ali 064 243 990
zaenkrat ne iščejo prostovoljcev
med 18. in 40. letom, prijavni obrazec: hOps://forms.gle/
crcEnbFV22qRJu9q7.
040 413 315 (Regijsko sDčišče nevladnih organizacij PNR
BOREO)

Prebold

051 668 416 ali 051 668 416 (CZ); obcina@prebold.si
psihološka pomoč: 051 668 416 (ZD Žalec)
04 275 10 23 (Civilna zaščita)
02 842 61 00 (v delovnem času)
041 747 147 (zunaj delovnega časa)
Občina: 02 545 91 00; 041 373 380
Civilna zaščita: 041 330 912
za oskrbo s hrano in zdravili: 051 815 947
03 56 80 802 (občina & CZ)
051 312 270 (Civilna zaščita)
040 483 700 (CZ)
04 537 23 39
031 380 615
041 878 448
031 792 416
030 487 381 (Civilna zaščita)

Podlehnik

Preddvor
Prevalje
Puconci
Rače - Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče - Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaška SlaDna

Rogašovci
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava

01 837 20 12 (Civilna zaščita)
031 650 939
hrana, zdravila: 041 372 298 in samorogsi@gmail.com;
petra.gasparic@rogaska-slaDna.si
psihološka pomoč: 041 819 049 (psiholog Edo Gošnjak)
041 849 091 (psihologinja Simona Dijak)
andreja.krizan-lipnik@guest.arnes.si (psihologinja Andreja Krizan
Lipnik)
040 311 166 (poveljnik CZ)
040 374 047 (namestnik poveljnika CZ)
nujno varstvo otrok: 051 628 948
041 609 494 ali 031 615 758 (CZ)
hrana, zdravila: 040 349 660 (CZ)
varstvo otrok: obcina@semic.si
051 449 980 (skupaj s CSD Posavje in RK Sevnica)
031 608 929, protokol@sezana.si,
02 8432855 ali na elektronsko pošto
obcinaslb@gmail.com

civilnazascita.preddvor@gmail.com

03 56 80 802 (občina & CZ)
030 304 624
031 380 615
041 878 448 in Karitas in KORK
prostovoljci do 40 let;
civilna.zascita@rence-vogrsko.si

041 372 298 in samorogsi@gmail.com;
petra.gasparic@rogaska-slaDna.si

prostovoljci, mlajši od 40 let: 051 628 948
041 609 494 ali 031 615 758
prostovoljci za varstvo otrok:
andreja.mikeDc@osbos.si
preko telefonske številke: 05 73 10 138
preko elektronskega naslova: obcinaslb@gmail.com ali
telefonske številke 02 / 843 28 55

telefonska št. 041 564 924 ali e-naslov:
czsk.pomoc@gmail.com
czsk.pomoc@gmail.com
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro na telefonsko številko 01/83 66
na 075
telefonsko
ali po e-mailu:
številko obcina@sodrazica.si,
01/83 66 075 ali
z naslovom sporočila POMOČ - DOSTAVA.
po e-mailu: obcina@sodrazica.si
Kontakta za posredovanje informacij glede potrebne pomoči pri
varovanje otrok na domu: 031 370 799.
oskrbi in drugih nujnih zadevah: czsolcava@gmail.com in 031 370
799.

Središče ob Dravi

Obveščamo občane Občine Središče ob Dravi, da v primeru
kakršnihkoli potreb (dovoz hrane, prevoz k zdravniku) ali v vprašanj v
zvezi z korona virusom, pokličejo na naslednje telefonske številke:
Jurij Borko 031 611 674
Roman Medik 031 717 693
Jelka Zidarič Trstenjak 051 636 120
Damijan Vesenjak 041 206 059 – Obrež
Radovan Aleksič 041 327 360 – Obrež
Toni Jelovica 041 443 140 – Središče
Davorin Rihtarič 041 904 613
Damjan Munda 041 587 676 – Središče
Mateja Munda 041 272 562
Branko Škrinjar 041 331 243 – Šalovci
Srečko Hebar 068 170 725
Tomaž Kosec 041 857 186
Simon Zorec 031 576 695
Ignac Zorec 041 331 214 – Grabe
Boštjan Kocjan 041 737 742 – Godeninci

Starše

Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in
nimajo možnosD oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami
(zdravila,...), se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave obrnejo
na:
- telefonsko številko: 041 765 982 - Ivan Paveo (poveljnik CZ Starše)
- telefonsko številko: 031 669 581 - Terezija Mohorko ali
- telefonsko številko: 041 327 128 - Nada Smolinger (KORK STARŠE)
oz.
- elektronsko pošto: obcina@starse.si,
kjer bomo v sodelovanju z OZRK Maribor uredili najnujnejše.

Straža
Sveta Ana

Za starejše in pomoči potrebne smo v primeru oskrbe oz. pomoči dosegljivi
Prostovoljci
na tel: 041
se javite
610 801
na info@občina-straza.si
ali 031 318 550
preko telefonske številke: 02 729 58 80 ali e-pošte
preko telefonske številke: 02 729 58 80
obcina@sv-ana.si
ali e-pošte obcina@sv-ana.si
Štab civilne zaščite občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
RK: 041 326 542.
v sodelovanju z občinsko organizacijo Rdečega križa, obvešča vse
občane Sv. Trojice, ki bi želeli pomagaD kot prostovoljci, da se obrnete
na telefonsko številko RK: 041 326 542.

Sveta Trojica v Slovenskih
goricah

preko elektronskega naslova: obcina@starse.si

SveD Andraž v Slovenskih
goricah

Štab Civilne zaščite Andrej Toš, namestnik poveljnika
civilne zaščite 041 937 143

SveD Jurij ob Ščavnici

za Dste občane, ki nimajo druge možnosD pomoči,
Pripravljenost prostovoljcev sporočite
pokličete na tel. številko: 02 564 45 20 (vsak dan od 7.00 do 15.00) ali na tel. številko: 02 564 45 20
041 622 822 (župan Anton Slana).

SveD Jurij v Slovenskih
goricah

Oboleli, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosD
zagotovitve
oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,…) lahko za
pomoč pokličejo na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl).

Pomoč pri varstvu otrok preko aplikacije MyNanny.
Vse potrebne informacije o aplikaciji MyNanny so za
starše in varuške na voljo na spletnih straneh
www.mynanny.si in www.varuska.si. Starši in varuške
lahko pišejo tudi na info@mynanny.si ali pokličejo 040
301 730.

SveD Tomaž

V primeru potrebe po dostavi hrane se obrnite na gosDlno
Ozmec Majda, tel. 02-713-0055.
V primeru potreb po domskem varstvu otrok za osebe v
kriDčnih zaposlitvah se obrnite na ravnateljico Irmo Murad, 040
123 153.

V primeru potrebe za nudenje pomoči okuženim osebam,
ki se bodo zdravili doma ter starejšim osebam, ki ne
morejo poskrbeD zase in ki rabijo pomoč pri dostavi
hrane oz. zdravil se obrnite na občino, tel. 031 310 758
Mirko Cvetko.

Šalovci
Šempeter - Vrtojba

Štab Civilne zaščite Andrej Toš, namestnik poveljnika
civilne
zaščite 041 937 143

info@salovci.si

Mobitel: 041 458 186 (Iztok Fartek)
Za občane, ki upravičeno ne morejo sami do najnujnejših dobrin (najnujnejša
Trenutno
hrana,
imajo
higienskimi
dovolj prostovoljcev,
pripomočki in zdravila), bo organizirana oskrba na domu. Upravičenci l
lahko pa jih kontakDrate na telefonsko številko 05 335 16
32

Šenčur

Občina Šenčur in CZ Šenčur bosta skupaj z KORK Šenčur-Sr.Vas, DU Šenčur
Vse,zakivse,
ste pripravljeni
ki so v karanteni,
prispevaD
organizirala
v dobronabavo
skupnosD
nujnih prehranskih in zdravstvenih proizvodov t
prosimo,
da nam svoje podatke sporočite na naslov
obcina@sencur.si ali na tel. 04 2519 100

ŠenDlj

Telefonska številka 041 350 830, civilno zaščito lahko kontakDrate
tudi na elektronski naslov civilnazascita@senDlj.si,je namenjena
izključno:
- družinam, ki jim je odrejena stroga izolacija in
- osebam, ki nimajo drugih možnosD za oskrbo s hrano in zdravili

Šentjernej

Objavljamo tudi telefonsko številko, na katero kličite oboleli, ki ste v Telefonska številka za vse, ki bi želeli pomagaD
domači oskrbi in nimate možnosD, da si zagotovite oskrbo s hrano in kot prostovoljci je 041 656 699 (med 6. in 16. uro).
drugimi nujnimi zadevami, kot so zdravila. Prav tako na to tel. številko
lahko kličete vsi občani, ki potrebujete kakršnekoli informacije s
koronavirusom, in sicer vsak dan med 6. in 16. uro.
Telefonska številka je 041 656 699 (med 6. in 16. uro).

Šentjur

Ne pozabite na najbolj ranljive skupine ljudi, bodite pozorni v vaši
skupnosD na dobrobit posameznikov, ki si težko pomagajo sami.
Pomagajte ali nas pozovite, da to storimo mi.
Vsa pomoč se koordinira preko ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE
ŠENTJUR: telefon 03 747 13 22, e-pošta: stab.cz@sentjur.si.

Prostovoljci se lahko obrnejo na telefonsko številko 041
350 830,
civilno zaščito lahko kontakDrate tudi na elektronski
naslov civilnazascita@senDlj.si

PRIJAVITE SE LAHKO S POMOČJO E-PRIJAVNICE NA
STRANEH MLADINSKEGA CENTRA ŠENTJUR: hOps://
www.mladi-sentjur.si/Aktualno/postani-prostovoljec-zasolidarnostno-pomoc-sokrajanom-v-casu-epidemijekoronavirusa/

Pišite, pokličite, tukaj smo za vas. Predvsem pa, ostanite zdravi,
skrbite za zase in drug za drugega. Tudi te zastrašujoče čase bomo
premagali SKUPAJ!

Šentrupert

Poveljnik civilne zaščite: 040 839 004

Škocjan

Ker se pojavlja več vprašanj v zvezi z nalogami s preskrbo socialno
šibkih in ogroženih s hrano vas obveščamo:
1.Na OZRKS Novo mesto lahko dobite hrano z dolgim rokom trajanja
(makarone, olje, mleko, pelate, ﬁžol, riž, moko)
2.Za delitev prosimo, da uporabite člane ekip PP, če jih imate
(preverite seznam, dosegljivost in možnost sodelovana)
3. Če nimate nikogar, se lahko obrnete na prostovoljce KORK, vendar,
ker so v glavnem starejši ljudje, vam bodo težko pomagali, lahko
bomo pomagali tudi na OZRKS NM
4.Naša telefonska št. je 041746742 Barbara Ozimek, na nas se lahko
obrnete pri oskrbi ljudi s hrano, vendar, ko gre res za oskrbo
nemočnih, invalidnih in oseb, ki nimajo svoje socialne mreže

OZRK Trebnje in KORK Šentrupert,
trebnje.ozrk@siol.net
Prostovoljci se lahko vpišejo preko spletne aplikacije
Rdečega križa Slovenije: hOp://bit.ly/RKSProstovoljstvo
ali pišejo na novo-mesto.ozrk@ozrks.si

V prvi fazi pa računajmo na sosedsko in sorodstveno pomoč.

Škoza Loka

Škoﬂjica

Občinski center za pomoč. Kontaktni podatki:
info@skozaloka.si in številka 04 511 23 97, ki je na voljo od 8. do 15.
ure
Za občane smo odprli posebno telefonsko številko, na kateri dobite
informacije v povezavi z nujno oskrbo oziroma za sporočanje nujnih
potreb.

Občinski center za pomoč.
Kontaktni podatki: info@skozaloka.si in številka 04 511
23 97, ki je na voljo od 8. do 15. ure
Prostovoljci boste akDvirani skladno s potrebami na
terenu po navodilih Civilne zaščite. Zato pozivam
predvsem mlade, starejše od 18 let, zdrave osebe brez
kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi
Na telefonski številki 040 788 698 smo dosegljivi vsak delovni dan, od najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem
ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 uro.
sDku z okuženimi ali v tujini naj se javijo na:
✅ Občinski center 051/632 035 obcinski.center@gmail.com
✅ Občino Škoﬂjica 01/360 16 00 civilna.zascita@obcina.skoﬂjica.si
✅ Predsednicam/kom vaških, krejevnih in četrtnih
skupnosD na svojem območju.

Šmarje pri Jelšah

V trenutnih razmerah moramo posebno pozornost nameniD vsem, ki
potrebujejo kakršnokoli obliko pomoči. Občinski štab civilne zaščite je
zato že vzpostavil psihosocialno pomoč za občane. Pomagajo
psihologinje:
* Špela Rožman, št. 031 620 542
* Jelka Kitak, št. 051 342 900
* Ksenija Čuješ, št. 031 432 480.

Občinski štab Civilne zaščite prosi vsa prostovoljna
gasilska društva v občini, območno združenje Rdečega
križa in župnijsko Karitas, naj svoje člane pripravijo, da
bodo v primeru potreb priskočili na pomoč. Občinski štab
zbira tudi informacije o morebitnih potrebah z zaščitnimi
sredstvi.
Kontakt občinskega štaba: smarje.stabcz@gmail.com
oziroma 041 441 227.

Za oskrbo starejših z najnujnejšimi živili, zdravili in podobno lahko
pokličete na telefonsko številko 041 627 983, zdravnica Tanja Šeligo
Drame.
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri LiDji

Za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki
poslal
in zdravili
sms za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapusDD stanovanja in se same ne bodo m
Vse informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov inobcina.smartno@siol.net
drugih nujnih zadevah so. dosegljive na tel. št. 03 898 49 50 oziroma na e-naslovu obcina.smar
Za vse, ki so zboleli, so okuženi, se sami prek pomoči sorodnikov ne
Prostovoljci za varovanje otrok se lahko prijavijo na
morejo
info@smartno-liDja.si ali
oskrbovaD, ne smejo zapuščaD svojega bivališča, smo na občini
pokličejo na telefonsko številko občine 01 8962 770 –
akDvirali
telefon samo v času uradnih ur
telefonsko številko 030 378 373 na katero lahko pokličejo med 7. in
19. uro, za
preskrbo z najnujnejšimi življenskimi potrebščinami (hrana, higienski
pripomočki in
zdravila).

Šoštanj

Na telefonsko številko 03/ 8984 302 lahko občani javijo,
če potrebujejo kakšno pomoč pri prevozu hrane, zdravil, dostavi ali
kakšno drugo pomoč,

Elektronski naslov občinskega štaba civilne zaščite je:
cz@sostanj.si

Štore

Vsi, ki potrebujete pomoč, lahko kontakDrate štab CZ.

Prosimo zdrave občane, ki so pripravljeni pomagaD, da
nam to sporočijo.

Štab Civilne zaščite Občine Štore:
tel. 03 780 38 46 ali 031 367 889,
e-naslov: stab.cz@o.store.si
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje

za živila in zdravila pokličite na 051/650-611 (Alenka)
ali 041/335-271 (Marko)
02 539 17 10
040 372 485 za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo
nujnih življenskih potrebščin.
pomoč straješim, 7.30 in 11. uro na številko 03 56 67 740
DEŽURNA ŠTEVILKA za dobavo osnovnih življenskih potrebščin
(hrana) je 031/602 - 803, za vse, ki nimajo drugih možnosD oz. niso
mobilni.

Štab Civilne zaščite Občine Štore:
tel. 03 780 38 46 ali 031 367 889,
e-naslov: stab.cz@o.store.si
štab civilne zaščite 03-705-70-80

štab civilne zaščite 040 379 834
Rdeči križ 041 661 490

Za oskrbo z zdravili in zdravstvene težave pokličite izbranega
osebnega zdravnike Zdravstvenega doma Trebnje ali pokličete na
telefonsko številko Zdravstvenega doma Trebnje 07/ 348 17 40 ali 07/
348 17 80. V času epidemije s korona virusom se organizira dostava
zdravil s pomočjo Civilne zaščite.
Trnovska vas

V primeru posebnih obravnav oziroma zahtev se lahko obrnete na:
·
MITJA ŠTUMBERGER – Poveljnika civilne zaščite Občine Trnovska
vas
tel. št.: 070 842 278, e-naslov: stumbergermitja@gmail.com
in
·

ALOJZ BENKO – župan Občine Trnovska vas

tel.št.: 031 728 010, e-naslov: alojz.benko@trnovska-vas.si

Trzin

pomoč pri oskrbi z živili, zdravili in drugimi nujnimi življenjskimi
potrebščinami,
se prosim obrnite na Občino Trzin, na telefonsko številko: (01) 235 05
99,

Tržič
Turnišče

04 597 15 10 pomoč in informacije
Občina Turnišče je z današnjim dnem akDvirala telefonsko številko za
nujne primere zagotavljanja dostave živil, zdravil in ostalih nujnih
življenjskih potreb za Dste občane, ki nimajo drugih možnosD pomoči
na domu.
V tovrstnih primerih pokličite na 040 622 661.

Velika Polana

KOORDINACIJSKI ŠTAB:

pomoč pri varstvu otrok Kontakt: 02 577 67 50
528 678

041

Občina Velika Polana je ustanovila koordinacijski štab za zajezitev
širjenja koronavirusa na področju občine Velika Polana. Sestavljajo ga elektronska pošta: obcina@velika-polana.si.
predstavniki Občine Velika Polana, občinske uprave, občinskega
podjetja Natura VePo, Civilne zaščite, Gasilske zveze Občine Velika
Polana, Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana in Doma Daniela
Halasa.
Koordinacijski štab bo koordiniral akDvnosD, vezano na navodila
pristojnih državnih in regijskih insDtucij, s ciljem zajezitve in širjenja
koronavirusa in akDvnosD za nemoteno delovanje občinskih javnih
gospodarskih služb in zagotavljal oskrbo prebivalcev, kateri to nujno
potrebujejo.
Kontakt: 02 577 67 50

041 528 678

elektronska pošta: obcina@velika-polana.si.
POMOČ PRI OSKRBI:
Občina Velika Polana bo v primeru za posameznike, ki bodo to nujno
potrebovali, organizirala oskrbo za občane, ki so oboleli, so v domači
oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosD oskrbe s hrano in
drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč obrnejo na
koordinacijski štab kjer vam bomo uredili najnujnejše.
Kontakt: 02 577 67 50

041 528 678

Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik

elektronska pošta: obcina@velika-polana.si.

varstvo otrok hedvika.rosulnik@guest.arnes.si
pomoč starejšim 031 427 609
zbiranje potreb po pomoči pri varovanju otrok vesna@vojnik.si, 03
7800 630

varstvo otrok hedvika.rosulnik@guest.arnes.si

Vransko

Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Vransko - Vlado Reberšek: 031
348 330
za naročilo NAJNUJNEJŠIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN pokličejo na
telefonsko številko 041 699 273 (Rosita Papinu~
Starejši, bolni in onemogli občani lahko v primeru, da potrebujejo
TOPLI OBROK HRANE, pokličejo na telefonsko številko 031 210 298
(Suzana Felicijan Bratož).

hOp://bit.ly/RKSProstovoljstvo

Vrhnika

031 526 165 (vsak dan med 9 h in 14 h), oziroma preko e-pošte:
oskrba.cz@vrhnika.si.
Potrebni so sledeči podatki: točen naslov (ime in priimek, naslov
dostave), telefon na katerega ste dosegljivi in opis potrebe po oskrbi.

Vuzenica

OBOLELI S KORONAVIRUSOM, ki so v domači oskrbi in nimajo
možnosD
zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila),
pokličejo na telefon Občine Vuzenica 041 55 33 22

Zagorje ob Savi

Če ste oboleli in v domači oskrbi in nimate možnosD zagotovitve
oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,…), pokličite na
telefonsko številko 041 772 621. Oskrbo bodo zagotovili prostovoljci
Rdečega križa Zagorje ob Savi.

Zavrč

Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in
nimajo
možnosD oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,…), se
za pomoč v času uradnih ur občinske uprave obrnejo na številko:
02/761 04 82 oz. elektronsko pošto: obcina.zavrc@siol.net, kjer
bomo v sodelovanju z Civilno zaščito uredili najnujnejše.

Zreče

Starši, ki boste potrebovali varstvo za svoje otroke, pokličite na
telefonsko številko:

V kolikor potrebujete takšno pomoč kontakDrajte Občino Veržej na telefon 02/5844-480.
02 761 94 00
041 325 240

Občina Zagorje ob Savi skupaj z Mladinskim centrom
Zagorje poziva tudi vse prostovoljce,
da se javite na info@mczos.si (javite svoje podatke - ime,
priimek in telefonsko številko), saj želimo organiziraD
občinsko prostovoljno mrežo skupaj pod koordinacijo
Rdečega križa Zagorje ob Savi. Le prostovoljcem, ki bodo
delovali pod koordinacijo Rdečega križa Zagorje ob Savi,
lahko nudimo ustrezno zaščitno opremo.

03 757 17 14 ali na e-pošto cz@zrece.eu.

031/431 655 Jolanda Potočnik (za predšolske otroke)
068/150 951 Peter Kos (od 1. razreda do 5. razreda za osnovnošolce)
Kot enotna telefonska številka na katero se lahko pomoči potrebni
obrnete je:
03/757 17 14 ali elektronski naslov cz@zrece.eu
Žalec
Železniki

04/500-00-00, uprava@obcina.zelezniki.si.

Žetale

št. 02/795 32 80 ali pišete na elektronski naslov info.zetale@zetale.si,
ali pokličite OO RK Žetale, na tel. št. 041 536 766

Žiri

E-pošta: civilna.zascita.ziri@gmail.com (tudi za pomoč pri dostavi
hrane in zdravil)
Telefon: 04 50 50 700

Žirovnica
Žužemberk

(04)5809 100, obcina@zirovnica.si

04/500-00-00,
uprava@obcina.zelezniki.si.

