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Za morebitne potrebe nujne oskrbe občanov
je Občina Sežana vzpostavila naslednje kontakte:
telefonsko številko: 031 608 929
elektronski naslov: protokol@sezana.si
Za občane smo vzpostavili interventno oskrbo starejših in
tistih, ki so v karanteni oz. izolaciji. Namenjena je starejšim,
gibalno oviranim in tistim, ki zaradi ukrepov zajezitve širjenja
koronavirusa oz. okužbe ne morete ali ne smete zapustiti svojih domov in se sami ali s pomočjo sorodnikov, prijateljev in
znancev ne morete oskrbovati z najnujnejšimi življenjskimi
potrebščinami.
Za dostavo hrane in higienskih pripomočkov smo oblikovali
tri standardizirane pakete, in sicer paket živil za eno osebo in
za družino, ki naj bi zadostovala za predvidoma teden dni, ter
paket s higienskimi potrebščinami. Občani boste naročeni paket plačali v roku 30 dni s položnico, ki jo boste prejeli po pošti.
Za dobavo zdravil na recept zadostuje, da na telefon sporočite EMŠO ali ZZZS številko (izpisana je na kartici zdravstvenega
zavarovanja). V lekarni bodo zdravila pripravili, preko CSD Sežana pa vam jih bomo dostavili na dom.
Za naročilo nujnih življenjskih potrebščin smo vam – na telefonski številki 031 608 929 – na voljo vsak dan med 7. in 20.
uro, kjer se boste seznanili z vsebino paketov in načinom plačila ter se dogovorili o dostavi paketov oziroma zdravil.
Zagotavljamo Vam, da se bo dostava izvajala izključno brez
neposrednih stikov med ljudmi, zato morebitni okužbi ne
bomo izpostavljali ne dostavljavcev in tudi ne občanov.

Veliki prehrambeni paket

36 EUR

instant juha

2 vrečki

moka – bela, gladka 1 kg

1x

prepečenec 330 g

2x

testenine 500 g

2x

koruzni zdrob – instant 500 g

1x

ragu z govejim mesom

2x

omaka – paradižnikova

2x

narezek – mesni 145 g

2x

tuna v olivnem olju 3 x 80 g

2x

jetrna pašteta 100 g

2x

riž dolgozrnati 1kg

1x

sladkor 1kg

1x

olje – rastlinsko 1 l

1x

Mleko – trajno 1 l

4x

kompot – mešani sadni

1x

rdeča pesa 670 g

1x

kislo zelje 660 g

1x

Mali prehrambeni paket

25 EUR

marmelada – marelica 70 g

1x

instant juha

2 vrečki

jajca 10/1

1x

moka – bela, gladka 1 kg

1x

čaj – zeliščni

1x

prepečenec 330 g

1x

sol – morska 1 kg

1x

testenine 500 g

1x

ragu z govejim mesom

1x

Higienski paket

14 EUR

omaka – paradižnikova

1x

zobna pasta

1 kos

narezek – mesni 145 g

1x

toaletni papir

1 pak

tuna v olivnem olju 3 x 80 g

1x

tekoče milo

1 kos

jetrna pašteta 100 g

1x

šampon za lase

1 kos

riž dolgozrnati 1kg

1x

gel za tuširanje

1 kos

sladkor 1kg

1x

pralni prašek

2 kg

olje – rastlinsko 1 l

1x

1 kos

Mleko – trajno 1 l

2x

detergent za ročno pomivanje
posode

kompot – mešani sadni

1x

rdeča pesa 670 g

1x

kislo zelje 660 g

1x

marmelada – marelica 700 g

1x

jajca 6/1

1x

čaj – zeliščni

1x

sol – morska 1 kg

1x

Paketi so predhodno pripravljeni, zato zamenjava artiklov med paketi ni mogoča. Cena za
posamezni paket je določena kot povprečje
cen vseh razpoložljivih dobaviteljev in se lahko spreminja zaradi nedobavljivosti posameznega artikla ali spremenjenih razmer na trgu.
Občinska uprava

Spoštovane občanke in občani,
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Občina Sežana
Odgovorna urednica:
mag. Magdalena Svetina Terčon
Namestnica odgovorne urednice:
Ivica Podgoršek
Uredniški odbor:
Jana Hreščak, Anet Jagodič, Olga Knez,
Miha Ravbar Vidar, Sara Škapin
Lektorica:
mag. Magdalena Svetina Terčon
(razen oglasnih sporočil)

zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 se družba sooča z izrednimi dogodki, ki jih
do nedavnega nihče ni pričakoval. Koronavirus je v celoti spremenil naš način bivanja. Močno je omejeno javno življenje in druženje. Zaprte so šole in vrtci, onemogočene oziroma okrnjene so številne storitve, ustanove so svoje delovanje prilagodile
novim okoliščinam. Razmere so težke in nepredvidljive, zato je razumljivo, da med
ljudmi vladata strah in negotovost.
Na Občini Sežana že od pojava koronavirusa v sosednjih italijanskih pokrajinah
skrbno sledimo razvoju dogodkov v naši bližini. Redno spremljamo ukrepe in izvajamo aktivnosti, s katerimi bi preprečili širjenje virusa. Vendar pa bomo učinkoviti le, če
jih bomo vsi dosledno upoštevali in uresničevali.
Zato pozivamo vse občane, še posebej mlade, k skrbnosti in odgovornosti do sebe,
svojih bližnjih in okolice. Poskrbite za samozaščito, zadržujte se doma in preventivno
omejite svoje socialne stike ter upoštevajte navodila in ukrepe za zaščito pred virusom. Morda ste sami krepki in zdravi, vendar je prav gotovo v krogu vaših bližnjih
kdo, ki bi ga virus lahko tudi življenjsko ogrozil.
Odgovorni in hvaležni pa moramo biti tudi do vseh tistih, ki v teh dneh nesebično
skrbijo za zdravje prebivalstva (zdravniki, medicinsko osebje in farmacevti), socialo
(center za socialno delo, dom za ostarele in socialno varstveni zavod), našo varnost
(policija, civilna zaščita, gasilci in varnostniki), našo preskrbo (pridelovalci hrane, trgovci, prodajalci, dobavitelji, prevozniki, kmetje, proizvodni delavci, delavci elektro
distribucijskih podjetij in vodooskrbe), ter čistočo in okolje (čistilci in komunalni delavci).
Obenem pa, spoštovane občanke in občani, nas nove okoliščine postavljajo tudi
pred preizkušnjo sočutja in solidarnosti. Zdaj ni čas za nestrpnost. Zdaj ni čas za sebičnost. Povežimo se in si pomagajmo med seboj, pokažimo, da smo človek človeku!
Ostanite zdravi!

David Škabar, župan

Spoštovani,
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trenutne razmere nas postavljajo pred nepredstavljive izzive. Gre za neobičajno situacijo, ki prav od vsakega izmed nas zahteva veliko mero odgovornosti in potrpežljivosti.
Štab Civilne zaščite Občine Sežana ves čas budno spremlja dogajanje, povezano s
koronavirusom, ter izvaja ukrepe, ki nam jih določa država. Zaradi okoliščin delujemo
v operativni sestavi in v omejenem številu. Oblikovali smo ožjo delovno skupino, ki
se redno srečuje in sprejema ustrezne odločitve. Prisotni smo na terenu in v sodelovanju z ostalimi lokalnimi službami redno usklajujemo aktivnosti in izvajamo ukrepe.
Civilna zaščita je v stalni pripravljenosti in v skladu s svojo pristojnostjo izvaja vse aktivnosti za zaščito naših občanov, še posebej pomembna pa bo pomoč najbolj ranljivim, če bo potrebno. Ob tem se iskreno zahvaljujem občinski upravi, predstavnikom
krajevnih skupnosti, poverjenikom za CZ, prostovoljcem in vsem tistim, ki morate
zaradi narave dela biti v službi in skrbite za dobro vseh nas.
Statistika v naši občini je trenutno spodbudna. Doslej imamo le eno potrjeno okužbo. Vendar naj nas to ne zavede, kajti število okuženih presega število dejansko potrjenih, po oceni lahko tudi do petkrat.
Zato se zanašamo tudi na Vaše sodelovanje. Vse občanke in občane pozivam, da
tudi v prihodnje upoštevate navodila pristojnih, ravnate samozaščitno, ostanete
doma in se – tudi po svojih domovih – izogibate vsakršnemu druženju s sosedi, prijatelji in znanci. Gre za zelo preprost ukrep, ki ga lahko izvaja vsak od nas! Zdaj je čas,
da postavimo zdravje na prvo mesto in opustimo vsakršno nespametno ravnanje. Le
tako bomo prebrodili eno največjih zdravstvenih kriz v zgodovini!
Ostanimo doma in ostanimo zdravi!

Simon Hlačar, poveljnik Civilne zaščite Občine Sežana

Ta številka Kraškega obzornika je posebna številka. O izidu naslednje številke vas bomo pravočasno obvestili.

Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

Tel: +386 (0)5 731 01 00
Fax: +386 (0)5 731 0123

www.sezana.si

INFORMACIJE
Občanom so informacije med 7. in 20.
uro na voljo na telefonski številki 031
608 929 in protokol@sezana.si.
Prav tako vas vabimo, da redno spremljate spletno stran Občine Sežana www.
sezana.si in FB profil Civilne zaščite
Občine Sežana https://www.facebook.
com/civilnazascitasezana/, kjer so vse
informacije redno ažurirane.
PREPOVED ZDRUŽEVANJA
Vlada RS je z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi
na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven
občin zaostrila ukrepe in omejila gibanje znotraj občine.
Da bi preprečili in širili okužbo s koronavirusom, predvsem pa, da bi zagotovili varnost naših občanov, je do nadaljnjega prepovedana uporaba vseh
otroških igrišč in športne infrastrukture
na prostem, ki so namenjene javni uporabi v občini Sežane.
Ker pa se otroci in mladostniki kljub
omenjeni prepovedi še vedno zbirajo
na otroških in šolskih igriščih, vse občane ponovno pozivamo, da spoštujejo
sprejeti ukrep!
Po sprejetju novih ukrepov se med
občani pojavljajo vprašanja glede izvajanja odloka v praksi, zato navajamo
nekaj pojasnil:
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V katerih primerih lahko zapustim
dom in se gibam na prostem?
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja
varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:
• 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 osebam
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
ter za
• 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 banke in pošte;
• dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev;
• dostop do komunalnih storitev za
upravljanje z odpadki;
• dostop do avtomobilskih servisov in
servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.
Če teh storitev ni na voljo 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 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 izključno v občini
stalnega ali začasnega prebivališča.
Najpogostejša vprašanja in odgovori:
Ali lahko grem v službo? DA.
Za posameznike je gibanje, dostop in
zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno za prihod in odhod
na delo ter izvajanje delovnih nalog.
Ali lahko grem na sprehod? DA.
Posameznik se lahko rekreira, družina lahko gre na sprehod, vendar zgolj
znotraj občine stalnega ali začasnega
bivališča. Skupaj se lahko sprehajajo člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Pri tem morajo zagotoviti varno razdaljo
do gibanja drugih.
Posebej pozivamo občane, da se izogibajo mimoidočim in da se ne zaustavljajo na klepetu.
Ali se lahko družim na prostem s prijatelji in sorodniki? NE.
Druženje na prostem je prepovedano.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se še naprej dovoljuje 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.
Ali lahko kolesarim? DA.
Kolesarjenje je dovoljeno le zgolj znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča.
Ali lahko obiščem starše v drugi občini, ki potrebujejo oskrbo in nego?
DA.
Posameznikom je gibanje, dostop in
zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.
Ali lahko grem na vrt/njivo v drugi
občini? DA.
Odlok o začasni splošni prepovedi
gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob
upoštevanju ohranjanja varne razdalje
do drugih za posameznika dovoljeno
opravljanje kmetijskih dejavnosti.
Ali lahko skrbim za žival v drugi občini? DA.
Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za
svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno
v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo
živali, kar Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
dovoljuje.
S čim bo prebivalec pristojnim ob
morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk
lekarne v sosednji občini, pot na
delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral
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.
Ali lahko nakupujem v trgovini izven
občine bivanja?
Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja
izven občin dopušča tudi izjemo, ki se
nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene

v občini prebivališča oziroma je dostop
do teh storitev omejen, je dovoljen
dostop v drugo občino, vendar le do
najbližje tovrstne trgovine po javni cesti
ali poti.
Stiki ločenih staršev z otroki
Odlok o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji
ter prepovedi gibanja izven občin 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 odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah.
PROSTOVOLJCI
V času epidemije je izjemno pomembno, da pomagamo tistim, ki so
še posebej ranljivi: starejši, bolni, zdravstveni delavci.
Zato je Občina Sežana k sodelovanju
povabila prostovoljce. Sodelovali bodo
pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin ljudem na domu v primeru izolacije ali karantene, še posebej starejšim,
koordinaciji ali logistični podpori za nudenje pomoči ter izvedbi drugih nalog
po dogovoru s Civilno zaščito Občine
Sežana.
Prostovoljce bomo vključevali postopno, v okviru potreb in njihovih znanj.
Telefonska številka za prijavo oseb,
ki bi kot prostovoljci želeli pomagati v
času epidemije, je 05 73 10 138, elektronski naslov pa prostovoljci.sezana@
gmail.com.
NUJNO INDIVIDUALNO VARSTVO
OTROK
V Občini Sežana smo že v tednu, ko
so bili otroci še v šolah in vrtcih, poslali
med starše povpraševanje po nujnem
varstvu otrok, vendar potreba po njem
ni bila izkazana, saj so si vsi starši priskrbeli svoje varstvo.
Če se bo med trajanjem epidemije
pojavila potreba po izrednem individualnem varstvu, so nam ponudili pomoč
posamezni prostovoljci. Prav tako smo v
kontaktu z obema osnovnima šolama in
vrtcem v občini.
Individualno varstvo otrok lahko uveljavljajo starši, ki bodo v izrednih razmerah dolžni še naprej opravljati svoje delo
na delovnem mestu. Gre za opravljanje
dela, ki je pomembno za delovanje
družbe in države v izrednih razmerah
(zdravstveni delavci, vojska, policija, CZ
in zaposleni v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).
V ta namen smo v občinski upravi
vzpostavili center, kjer na telefonski šte-

vilki 05 73 10 133 (vse dni v tednu) zbiramo potrebe po varstvu otrok.
NUJNA OSKRBA STAREJŠIH IN OSEB
V KARANTENI oz. IZOLACIJI
Vzpostavili smo pomoč za oskrbo starejših in oseb v karanteni oz. izolaciji.
Namenjena je osebam, ki zaradi ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa oz.
okužbe ne morejo ali ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ali s pomočjo
sorodnikov, sosedov ali prijateljev ne
morejo oskrbovati z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami, kot so živila,
zdravila in higienski pripomočki.
S pomočjo krajevnih skupnosti, poverjenikov za Civilno zaščito in prostovoljcev bomo poskrbeli za najnujnejšo oskrbo. V okviru CZ smo za oskrbo
prebivalstva pripravili standardizirane
prehrambene pakete dveh velikosti in
pakete s higienskimi potrebščinami. S
trgovinami na območju občine Sežana
smo se že dogovorili za sodelovanje pri
pripravi teh paketov.
Za naročilo paketov in zdravil je na
voljo telefonska številka 031 608 929
ali elektronski naslov protokol@sezana.
si. Za plačilo paketov in zdravil bo v prvi
vrsti poskrbela Občina Sežana, ki bo
nato naročnikom za naročeno blago ob
dostavi izdala račun s 30-dnevnim plačilnim rokom.
Dostava paketov bo zagotovljena na
način, da med izvajalcem in prosilcem
za pomoč ne bo prišlo do neposrednega stika. Prostovoljci bodo opremljeni z
odsevnimi jopiči Civilne zaščite, izkazali
pa se bodo z identifikacijsko kartico in
osebnim dokumentom.
Ob tem pozivamo, naj občani telefonske številke in storitve ne izkoriščajo po
nepotrebnem in s tem obremenjujejo
prostovoljce, ki so tu za tiste, ki resnično potrebujejo pomoč. Zato pozivamo
vse občane in občanke, da v tem času
po svojih najboljših močeh tudi sami
pomagajo svojim bližnjim, sosedom in
prijateljem.
Ob tem bi želeli izpostaviti nujnost solidarnostne drže vseh nas. Pomagajmo
si med seboj, pokažimo, da smo človek
človeku. Bodimo solidarni in – po telefonu seveda – preverimo, če naš starejši
ali bolan prijatelj, sosed, sorodnik nujno
kaj potrebuje.
PSIHOSOCIALNA POMOČ
Za občane, ki so se v času epidemije
znašli v stiski, je na voljo psihosocialna
pomoč. Kdor bi v tem težkem času potreboval pogovor za blažitev tesnobe ali
želel le spregovoriti o svojih občutkih,
se lahko obrne na naslednje telefonske
številke:

- Center za socialno delo, Enota Sežana
040 675 955
- Zdravstveni dom Sežana 			
051 666 442 (med 7.30 in 14.30)
- Društvo Tvoj telefon 			
05 72 01 720 ali 116 123 (brezplačna)
- Tom telefon za otroke in mladostnike
116 111
PARKIRANJE
Na območju občine Sežana je od 16.
marca 2020 do nadaljnjega ukinjeno
plačilo parkirnine na vseh modrih conah, razen na parkirišču pri Zdravstvenem domu Sežana.
Parkirišče pri ZD je izvzeto zato, da je
za uporabnike storitev ZD vedno na
voljo dovolj parkirnih mest. Sicer pa je
na tem parkirišču mogoče brezplačno
parkirati 2 uri.
POŽARNA VARNOST
Od 20. 3. 2020 je na območju celotne
države razglašena velika požarna ogroženost, zato je v naravnem okolju prepovedano:
• požigati in odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar;
• kuriti;
• kuriti kresove;
• požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih;
• izven pozidanih površin uporabljati
predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
• izvajati ognjemete.
Glede na to, da smo v obdobju urejanja in čiščenja kmetijskih obdelovalnih površin, občane pozivamo, naj v
naravnem okolju ne sežigajo in kurijo
odpadkov, ki ob tem nastajajo. Namen
razglasa je namreč omejiti možnosti
nastanka požarov v naravnem okolju
in posledično zmanjšati obremenitev
gasilskih enot oziroma sistema zaščite
in reševanja.
UKREPI POMOČI OB EPIDEMIJI
Državni zbor je potrdil zakon, s katerim
bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa. Ukrepi so
vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo
od razglasitve epidemije, 13. marca, do
konca maja, morda mesec dni dlje.
Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja
obsega dela kot posledice epidemije
poslala zaposlene na čakanje, bo država
priskočila na pomoč s tem, da bo namesto delodajalcev poravnala nadomestila
plač ter socialne prispevke za te delavce.
Pogoj pri tem je, da bodo njihovi prihodki v letošnjem prvem polletju za 20
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odstotkov manjši kot v enakem obdobju
lani, hkrati pa v letošnjem drugem polletju ne bodo za 50 odstotkov presegli
prihodkov iz enakega obdobja lani. Do
financiranja plač delavcev na čakanju
prav tako ne bodo upravičeni finančne
družbe in zavarovalnice ter proračunski
uporabniki.
Samozaposleni, verski uslužbenci in
kmetje bodo prejeli pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer
350 evrov za marec ter po 700 evrov za
april in maj. Aprila in maja pa jim ne bo
treba plačati socialnih prispevkov. Pogoj
za koriščenje tega ukrepa je vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v
primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali
maju v primerjavi s februarjem.
Zakon ob tem določa, da si podjetja in
samozaposleni, ki bodo prejeli pomoč
države po tem zakonu, letos ne bodo
smeli izplačevati dividend in nagrad, sicer bodo morali denar vrniti.
Upokojenci z najnižjimi pokojninami
bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek, ki se bo odvisno od višine pokojnine gibal med 130 in 300 evri.
V delu, ki sega na področje šolstva, zakon določa, da vse oblike izobraževanja
potekajo na daljavo. Če študentom zaradi posledice krize ne bo uspelo izpolniti

študijskih obveznosti, se jim bo status
prenesel na naslednje študijsko leto. Vsi
redni študenti in prejemniki denarne
socialne pomoči pa bodo do 30. aprila
prejeli po 150 evrov.
Država bo jamčila za obveznosti kreditojemalcev, ki jim bo zaradi epidemije
odobren enoletni odlog plačevanja posojil po interventnem zakonu, ki velja že
od nedelje. V ta zakon pa je vlada zapisala, da bodo banke na odloženi del glavnice obračunavale obresti.
Ukrepi segajo tudi na področje javnega sektorja, med drugim z znižanjem
plač funkcionarjem za 30 odstotkov, pri
čemer so izjema sodniki in župani. Javnemu sektorju omogoča tudi zaposlitve
za določen čas do konca septembra brez
javne objave prostega delovnega mesta.
Da bi zagotovili spoštovanje sprejetih
ukrepov za zajezitev širjenja virusa, zakon sega tudi na področje policije. Da
bi zagotovili spoštovanje ukrepov za
zajezitev epidemije bodo smeli policisti
med drugim tudi opozarjati in kaznovati,
postavljati cestne blokade ter začasno
omejevati gibanje oseb, imeli bodo tudi
dostop do občutljivih osebnih podatkov.
Ta pooblastila bodo veljala le za čas epidemije.
Javnih storitev, ki se v času epidemije
ne izvajajo, denimo varstva otrok, ne bo

treba plačati.
Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje
bo namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.
Država bo v aprilu in maju poravnala
tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene v zasebnem sektorju, ki v času epidemije delajo.
Tudi tu so izjema banke in zavarovalnice.
Zakon predvideva izplačilo kriznega
dodatka za tiste, ki so v času epidemije pri svojem delu nadpovprečno
izpostavljeni. Ta se bo v javnem sektorju gibal med 10 in 100 odstotki urne
postavke osnovne plače zaposlenega,
v zasebnem sektorju pa je predlagan v
enotni višini 200 evrov.
V poglavju o davkih piše, da podjetnikom in podjetjem ni treba plačati akontacije dohodnine oz. davka od dohodkov pravnih oseb. Znižuje se katastrski
dohodek, predvidenih pa je še več ukrepov za pomoč kmetom.
Med drugim zakon nalaga zavodom,
da nabavijo najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih živilskih proizvodov
iz Slovenije. Nanaša pa se tudi na sezonsko delo v kmetijstvu, saj lahko izvajalec
začasnega dela le-to prekinjeno ali neprekinjeno opravlja brez omejitve.

Znižanje oz. oprostitev plačila najemnin
Če je je zaradi nastalih razmer, povezanih z ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusa, prišlo do izpada vašega dohodka
in imate zaradi tega težave pri plačevanju obveznosti do Očine Sežana, ki izhajajo iz uporabe njenih nepremičnin, lahko zaprosite za znižanje oz. oprostitev plačila.
Glede na nastale razmere bo Občina Sežana vsem uporabnikom stopila naproti in primere obravnavala individualno, upoštevajoč specifične okoliščine vsakega posameznega prosilca.
Za informacije se lahko obrnete na tel. št. 05 73 10 100.

Občinska uprava

#OstaniDoma

Bombažne zaščitne maske
Dejstvo je, da v Sloveniji primanjkuje zaščitne opreme, zato smo od začetka epidemije z velikimi napori uspeli pridobiti
nekaj medicinskih mask, ki smo jih prednostno usmerili v zdravstvo (Bolnišnica,
Zdravstveni dom, Dom upokojencev,
Dom na Krasu), saj jih v teh ustanovah
ves čas kritično primanjkuje.
Na Občini Sežana se trudimo najti ustrezne alternative za zaščito, med drugim
tudi z izdelavo pralnih mask. Pri tem pa
se ne moremo primerjati z nekaterimi
drugimi občinami, ki so s pomočjo donacij in sodelovanja lokalnih podjetij za svoje občane maske že priskrbele. V Sežani
namreč skoraj nimamo družb, ki bi se
ukvarjale s takšno dejavnostjo (tekstilna
industrija oz. šiviljstvo), zato že sama dobava ustreznega materiala, ki ga povsod
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primanjkuje, predstavlja veliko težavo.
Masko bi želeli zagotoviti prav vsakemu
občanu, vendar so za razliko od manjših občin na našem območju potrebe
po maskah veliko večje, saj imamo poleg večjega števila prebivalstva tudi več
ustanov, služb in izvajalcev, ki pri svojem
delu potrebujejo zaščitno opremo.
Seveda smo bili veseli odziva prostovoljk,
katerim gredo vse pohvale za trud pri izdelavi mask. Njihovim pridnim rokam so
se pridružile tudi vzgojiteljice iz Vrtca Sežana, ki pripravljajo material in pomagajo
tudi s šivanjem. Poleg tega vse maske v
Vrtcu Sežana operejo in zlikajo ter zapakirajo. Večino tako izdelanih mask smo že
razdelili tistim, ki delajo na bolj izpostavljenih delovnih mestih. Tudi v prihodnje
bomo slednjim maske zagotovili s po-

Priloženo bombažno masko je potrebno pred uporabo oprati in prelikati.

močjo podjetij Ruj AR, d. o. o., iz Sežane
in DLuks, d. o. o., iz Dutovelj, za kar se
družbama iskreno zahvaljujemo.
Volji in trudu vseh vključenih navkljub pa
ni mogoče v kratkem sešiti dovolj mask,
zato smo bili prisiljeni pralne maske za
gospodinjstva kupiti.
Občanom svetujemo, da si maske poskusijo izdelati sami, saj bodo prostovoljke
in tudi tisti redki podjetniki, ki se s tem
ukvarjajo, težko v kratkem času zagotovili
dovolj mask za vse nujne službe in preko
13.000 prebivalcev naše občine.
Navodila za izdelavo maske ter njeno
uporabo in vzdrževanje so povzeta po navodilu Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana. Nahajajo se na predzadnji strani
glasila.

Občinska uprava

Poslovanje Zdravstvenega doma Sežana v času
epidemije koronavirusa
Navodila za paciente
Nov koronavirus so
poimenovali SARS-CoV-2. COVID-19
je novo poimenovanje za bolezen,
ki jo virus SARS
-CoV-2 povzroča.
Znaki bolezni so:
• vročina,
• kašelj,
• slabost,
• nahod,
• občutek pomanjkanja zraka – oteženo dihanje, kar je običajno tudi za
pljučnico.
Vse uporabnike in obiskovalce Zdravstvenega doma Sežana naprošamo,
da v primeru stika, suma ali prisotnosti
znakov, podobnim koronavirusu upoštevate navodila:
1. Prvi stik z zdravnikom vzpostavite
telefonsko (osebni zdravnik, dežurni
zdravnik);
2. Ne vstopajte v prostore zdravstvenega doma, če se ne dogovorite z
zdravstvenim osebjem;
3. Če zdravnik meni, da je obisk nujen, najavite svoj prihod in pokličite
na telefonsko številko 05 73 11 415
ali pozvonite na vhodu urgence ZD,
kjer vas bo sprejel in usmeril zdravstveni delavec;
4. V ostalih primerih ostanite doma v
izolaciji, izogibajte se vsakršnemu stiku z zdravimi osebami;
5. Redno spremljajte urnike ambulant,
saj se le-ti dnevno spreminjajo;
6. Vstop potencialno bolnih ali bolnih
oseb v zdravstveno ustanovo pomeni visoko tveganje za okužbo za paciente in zdravstveno osebje.
Preprečevanje prenosa:
Pri preprečevanju okužbe z virusom
SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe
dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni
(vsaj 1,5 meter oddaljeni);
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust;
• V primeru, da zbolimo, ostanemo

doma;
• Upoštevamo pravila higiene kašlja;
• Redno si umivamo roke z milom in
vodo;
• V primeru, da voda in milo nista
dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
Vsebnost alkohola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo
za roke je namenjeno samo zunanji
uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
• V času povečanega pojavljanja okužb
dihal se izogibamo zaprtim prostorom, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Obvestila za uporabnike storitev za
uporabnike ZD Sežana v trenutnih
razmerah
Prosimo, da omejite obisk zdravstvenega doma na vnaprej dogovorjene nujne zdravstvene storitve. Čim več storitev in svetovanj uredite preko telefona.
Omejeno in usmerjeno je tudi gibanje
znotraj zdravstvenega doma. Prosimo,
da upoštevate navodila strokovnega
osebja.
Spremembe dela ambulant:
- Ortopedske ambulante in urološko kirurška ambulanta – zaprto
- Dispanzer za žene – zaprto
V primeru nujnih ginekoloških stanj
in obravnave nosečnic, naj se pacientke obrnejo na dežurno ginekološko ambulanto v ZD Izola (Ulica
Oktobrske revolucije 12, Izola). Same
pokličejo in se naročijo/posvetujejo
po tel.: 05 66 35 042.
- Diabetološka ambulanta
Obiski v diabetološki ambulanti bodo
omejeni na napotitve nujno, zelo hitro in za nosečnice. Zagotovljen bo
predpis zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov. Pacienti bodo
imeli možnost telefonskih posvetov
v ponedeljkih in sredah od 14. do 17.
ure na novi telefonski številki:
05 29 27 530.

- Psihiatrična ambulanta, psiholog
–zaprto
ZD Sežana, ELA BRECELJ 051 666
442 (od 7.30 do 14.30)
PB Idrija: 041 463 801
PB Idrija – alkoholizem: 05 37 34 381
ZD Ajdovščina: 051 656 694 ali 051
671 071
- Center za zdravljenje odvisnosti
Začasni urnik: pon., od 10.00 do
18.00, in čet., od 7.30 do 11.00 (takrat
prisotna tudi dr. Sedmak),
tel: 05 73 11 442
- Fizioterapija - zaprto
Vse preventivne dejavnosti so začasno ukinjene. Vsi naročeni pacienti
bodo o datumu naknadno obveščeni, ko se bodo razmere umirile.
- Zobne ambulante ZD Sežana – zaprte
V primeru potrebe po nujnih
zobozdravstvenih storitvah, kot so
močan zobobol, oteklina, poškodba
v predelu zob in ustne votline, pokličite na dežurno telefonsko številko:
05 73 11 418, dopoldan (pon.–ned.)
med 7.30 in 12.30, popoldan (pon.–
pet.) med 13.00 in 18.00.
Po telefonu dosegljivi zobozdravnik
vam bo nudil ustrezno pomoč oz.
vas bo napotil na vstopne dežurne
zobozdravstvene ambulante v Koper
ali Novo Gorico.
Telefon za nudenje psihološke podpore
Če se v času epidemije koronavirusa
soočate z duševno stisko, lahko pokličete na brezplačni psihološki telefon,
kjer smo vam na voljo za razbremenilni
pogovor in podporo.
V Sežanskem zdravstvenem domu
lahko pokličete na telefonsko številko
051 666 442 vsak delovnik med 7.30 in
14.30.
V duševni stiski je pomembno, da
vprašamo za pomoč. Tukaj smo za vas!

Ela Brecelj, univ dipl. psih.
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Kraške lekarne v času epidemije
Spoštovani!
V Kraških lekarnah vam tudi v obdobju epidemije COVID-19 zagotavljamo
preskrbo z zdravili in z drugimi izdelki za
podporo zdravljenja in ohranitev zdravja.
Na območju Krasa so odprte Lekarna
Sežana, Lekarna Ruj Sežana in podružnice Lekarne Sežana v Divači,
Dutovljah in Komnu. Odpiralni časi

in kontakti so objavljeni na naši spletni
strani www.krl.si
Lekarna Ruj Sežana ima 'drive in' izdajno mesto, kjer lahko zdravila prevzamete kar iz avtomobila.
Prosimo vas, da ob vstopu v lekarne
upoštevate navodila. Vstopajte posamično, ob vstopu si razkužite roke, v
primeru znakov okužbe dihal pa ostanite doma. Po zdravila v lekarno napotite

zdravega svojca oziroma drugo zdravo
osebo.
Po Odredbi vlade lekarna lahko izda
zdravilo na recept v količini, ki ustreza
zdravljenju bolnika za obdobje enega
meseca, zdravilo brez recepta pa v količini enega pakiranja na osebo.

Obvestilo Centra za socialno delo Južne Primorske, Enote Sežana
Uporabnike storitev
Centra za socialno
delo prosimo, da zaradi pojava koronavirusa v Sloveniji do
nadaljnjega vstopajo
v prostore Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Sežana, Kosovelova 4 b, Sežana, samo v nujnem primeru
(pred tem pokličite ali pozvonite ob
vhodnih vratih centra). Tako bodo vsi
uporabniki bolje zaščiteni.
S strokovnimi delavkami in delavci se
raje povežite po telefonu ali elektronski
pošti.
Če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo oddajte v poštni nabiralnik pri vhodnih vratih.
Prosimo, pokličite na tel. št. 05 969 40
20 ali pišite na naslov: gpcsd.sezan@
gov.si.
Obrazci za vlogo so vam na voljo
ob vhodnih vratih centra. Prosimo, da
obrazec izpolnite in podpišete, pripišete svojo kontaktno telefonsko številko,
ga vložite v pisemsko ovojnico, ki je na
voljo poleg obrazcev, in jo vložite v po-

štni nabiralnik, ki se nahaja ob vhodnih
vratih.
Če glede ostalih pravic iz javnih
sredstev, ki jih že prejemate, ne bo
odločeno, boste nakazila kljub temu
prejeli, in sicer na podlagi dosedanje
odločbe. Po določilih interventnega
zakona, v skladu s katerim bodo prejemnikom pravic iz javnih sredstev (to
so: otroški dodatek, denarna socialna
pomoč, varstveni dodatek, državna
štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja
razlike do polne vrednosti zdravstvenih
storitev, pravica do plačila prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje), ki
jim iztečejo pravice 31. 3. 2020, pravice avtomatično podaljšane do 30.
4. 2020.
Pravice bodo avtomatično podaljšane tudi, če Center za socialno delo
o tem še ni odločil in upravičencu ni
vročil odločbe. Podaljšane bodo torej
zgoraj naštete pravice tistim upravičencem, ki jim pravica ta mesec izteče,
a vloge niso uspeli vložiti ali pa so jo
sicer vložili, a Center o njej še ni odločil.

Avtomatično podaljšanje ne velja
za pravico do izredne denarne socialne pomoči, za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo
ter starševski dodatek.
Če do pravice v mesecu marcu
niste upravičeni, pa se je pri vas dejansko stanje spremenilo in menite, da bi bili do pravice upravičeni,
morate za pridobitev pravice vložiti
vlogo na Center za socialno delo,
kjer imate stalno bivališče.
O vaših vlogah bomo odločili v najkrajšem možnem času.
Če ste zaradi kriznih razmer v stiski, se za psihosocialno pomoč
lahko obrnete na naše strokovne
delavce, ki vam bodo na voljo v poslovnem času (ponedeljek, torek in
četrtek od 7. do 15. ure, v sredo od
7. do 17. ure, v petek pa od 7. do 13.
ure) na tel. št. 040 675 955.
Ostanite doma, čuvajte sebe in svoje
bližnje. Ostanite zdravi!
Hvala vam, ker s svojim vedenjem ne
ogrožajte tistih, ki se trudimo pomagati.

Center za socialno delo Južna Primorska
Tjaša Rodman, direktorica

Bolnišnica Sežana
Da bi preprečevali širjenje nalezljive bolezni, je tudi
Bolnišnica Sežana v
skladu z Odredbo o razglasitvi epidemije SARS COV-2 oz. COVID 19 spremenila
organizacijo dela in jo prilagodila razmeram.
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BOLNIŠKI ODDELEK
V Bolnišnici Sežana velja stroga in
popolna prepoved obiskov in gibanja
v prostorih bolnišnice (za obiskovalce,

dobavitelje, osebje reševalnih vozil …).
Vstopajo lahko samo zaposleni in napovedani obiskovalci, pod določenimi
pogoji.
Za informacije so dosegljivi na telefonski številki 05 707 40 00 (Recepcija) vsak
dan med 8.00 in 18. 00.
Informacije o hospitaliziranih pacientih so praviloma vsak delavnik
med 12.00 in 14.00.
AMBULANTA DEJAVNOST
Do nadaljnjega so odpovedani vsi re-

dni in kontrolni specialistični pregledi in
nenujne oblike zdravljenja.
Za dodatne informacije o specialističnih pregledih smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 08.00 in 10.00 na
tel. štev. 05 707 40 52, 05 707 40 63 (Ambulanta za naročanje) oz. 05 707 40 00
(Recepcija).
Paciente z napotnico NUJNO in ZELO
HITRO ter bolnike, za katere bi lahko
opustitev zdravstvenega pregleda imela negativne posledice, sprejemamo v
naročenem terminu.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Sežana
Spoštovani občani in občanke,
Rdeči križ v Sežani v času epidemije
deluje v spremenjenih razmerah. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od
8.00 do 16.00 na telefonskih številkah
05 730 50 22 ali 040 439 366. Pišete nam
lahko tudi na elektronski naslov: sezana.
ozrk@ozrks.si.
V sodelovanju s Civilno zaščito in za-

poslenimi Občine Sežana ter Centrom
za socialno delo v Sežani še vedno izvajamo svoje poslanstvo in aktivnosti za
pomoč ljudem v stiski.
Po pozivu Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije izvajajo prostovoljci – člani naših dveh ekip prve pomoči skupaj z ekipami Rdečega križa iz
notranjosti Slovenije–naloge na mejnih

Novice iz Doma upokojencev Sežana
Da bi prispevali
k preprečevanju
okužbe s koronavirusom, je dom od 25. februarja do
preklica zaprt za obiskovalce.
Stanovalcem popestrimo bivanje z organizacijo dnevnih aktivnosti, pri čemer
upoštevamo vse napotke za preprečevanje okužb z virusom.
Svojcem in obiskovalcem sporočamo,
da se naši stanovalci počutijo dobro in

prehodih Fernetiči in Krvavi Potok.
Pazite nase in pomislite na druge!
V teh težkih časih smo prostovoljci
lahko vsi zdravi in zmožni občani in občanke.

Rdeči križ Slovenije,
Območno združenje Sežana

varno ter razumejo razmere, v katerih
smo se znašli, saj sodijo v generacijo, ki
je že veliko pretrpela.
Z našimi stanovalci lahko komunicirate preko skypa: dus.marec@gmail.
com ali pa preko povezave viber ali
whatsapp na tel. št. 051 219 014 in 051
664 516 (med 10. in 15. uro).
Stanovalci in zaposleni že dobre tri
tedne upoštevamo vsa navodila in priporočila domske zdravnice dr. Tadeje

Godnič Pogačnik, za kar se ji ob tej priložnosti srčno zahvaljujemo.
Upoštevamo tudi vsa navodila Ministrstva za zdravje in našega resornega
ministrstva.
V teh težkih razmerah vse to zmoremo
s pomočjo zaposlenih. Hvala vam!
Zahvaljujemo se vsem, ki nam kakor
koli pomagate in donirate.
Skupaj bomo zmogli!
Rosana Šturm, direktorica

Dom na Krasu
Dom na Krasu je
posebni socialno
varstveni zavod, v
katerem so nastanjeni stanovalci s
težavami v duševnem zdravju in stanovalci z intelektualnimi ovirami. Za nami
so trije tedni od razglasitve epidemije,
ki je bila razglašena na podlagi 7. člena

Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom.
Vse od 24. februarja 2020 pa do danes
smo v Domu na Krasu sprejeli vrsto informacij, ravnali po navodilih in ukrepih,
da bi preprečili prenos in širitev okužbe
z virusom SARS (COVID-19) tako med
zaposlenimi kot med stanovalci.
26. februarja 2020 se je vodstvo za-

voda odločilo za prepoved obiskov v
Domu na Krasu z vsemi bivalnimi enotami, 16. marca 2020 smo zavod popolnoma zaprli za izhode stanovalcev.
Od 26. marca 2020 spremljamo zdravstveno stanje zaposlenih ob prihodu
na delo in odhodu z dela.
30. marca 2020 smo vsem zaposlenim,
ki nimajo stalnega bivališča v občini
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Sežana, izdali Potrdila o zaposlitvi za nemoten prihod in odhod na delo.
Zaposleni se trudimo za zdravje in
dobro počutje vseh. Za zdravstveno
varstvo stanovalcev je poskrbljeno.
Izvajamo vsa priporočila in ukrepe za
preprečevanje širjenja okužbe, zato vas

obveščamo, da stanovalcem ne pošiljajte paketov, ker s tem povečujete možnost vnosa virusa v zavod in enote. Vse
pakete zavračamo. Zaposleni poskrbimo za stanovalce, da jih poleg osnovne
oskrbe oskrbujemo tudi s kavo, tobakom/cigaretami in drugimi priboljški.

Gasilci opozarjajo

Pohvale in zahvale gredo vsem zaposlenim in stanovalcem Doma na Krasu, kjer se zelo trudimo, saj sodi Dom na
Krasu med zavode, ki se trenutno še ne
srečuje z okužbo in izbruhom novega
koronavirusa.
Matjaž Prelc, direktor, in Vesna Zorc,
strokovna vodja

Gasilsko poveljstvo občine Sežana obvešča vse prebivalce, da je od 20. marca 2020 razglašena velika požarna
ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja
gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove,
požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Pristojni organi bodo v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.
Zato prosimo vse, da dosledno upoštevate navedeno opozorilo, saj vsak požar pomeni dodatno izpostavljanje
večjega števila gasilcev in dodatno delo za strukture, ki so že tako obremenjene z drugimi aktivnostmi v času epidemije.
Blaž Turk, poveljnik
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energijo.

ORA Krasa in Brkinov obvešča
Na ORA Krasa in Brkinov poslujemo
nekateri na domu in nekateri v pisarni.
Kot partner v projektu SPOT svetovanje Obalno-kraške regije še naprej izvajamo celovito podporno storitev za
potencialne podjetnike in mikro, mala
in srednje velika podjetja, in sicer:
1. informiranje,
2. osnovno svetovanje, vezano na:
• zahteve države, ki se lahko zaključi z
registracijo podjetja ali/in pomočjo
pri drugih e-postopkih;
• spodbude in
• druge vrste pomoči države ter druga področja;
3. animiranje in povezovanje regionalnega okolja;
4. izvajanje usposabljanj in delavnic
za potencialne podjetnike in MSP in
5. izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.

ne izvajamo osebnih svetovanj. Svetovalka Dolores Kovšca vam je na
voljo v času uradnih ur preko e-pošte
dolores.kovsca@ora.si in telefonske
številke 051 424 532. Informacije o
bodočih delavnicah v obliki webinarjev si poglejte na naši spletni strani
https://www.ora.si/.
Pri delovanju LAS Krasa in Brkinov
bi izpostavili, da smo 20. marca 2020
prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi spremembe Strategije lokalnega
razvoja (SLR) LAS Krasa in Brkinov za
programsko obdobje 2014–2020. Na
podlagi dolgo pričakovane odločbe
in po potrditvi na Upravnem odboru

bo LAS Krasa in Brkinov konec aprila
2020 objavil tretji javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
občin Divača, Hrpelje -Kozina, Komen
in Sežana v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v
višini 374.859 EUR. Dokumentacija
javnega poziva bo objavljena na spletni strani LAS Krasa in Brkinov (www.
laskrasainbrkinov.si), kjer so objavljene
še ostale novosti pri delovanju našega
LASin o trenutnih omejitvah. Za dodatne informacije pa lahko pokličete
na telefonsko številko 041 686 102 ali
pišete po elektronski pošti na naslov
info@laskrasainbrkinov.si.

Z željo po zajezitvi širitve koronavirusa so bili sprejeti številni ukrepi
in usmeritve. Ukrepi vplivajo tudi na
naše delo na točkah SPOT in posledično tudi na komuniciranje s strankami
in izvajanjem postopkov. Do preklica

Kolektiv ORA Krasa in Brkinov

Napotki občanom za ravnanje z odpadki
Spoštovani občani, v času posebnih
razmer in s ciljem preprečevanja širjenja
okužb s koronavirusom, vas prosimo
tudi za skrbno ravnanje z odpadki.
Odvoz ostanka komunalnih odpadkov
in praznjenje zabojnikov na ekoloških
otokih poteka po urniku in nemoteno.
Pred in po odlaganju odpadkov v zabojnike poskrbite za higieno rok (umivanje,
razkuževanje) in upoštevajte ostala samozaščitna priporočila.
Posebej izpostavljamo naslednje:
- Pri nakupih ravnajte odgovorno, da
bo količina odpadkov čim manjša.
- Skrbno ločujte odpadke in plastenke,
tetrapake, kartonaste škatle ter drugo
embalažo z veliko prostornino stisnete, sploščite ali zložite.
- Ne pozabite, da se bioloških odpadkov v rjavi zabojnik ne odlaga v plastični vrečki.
- Odpadne samozaščitne pripomočke
zdravih ljudi (maske, rokavice iz lateksa, robčke…) odlagajte v zabojnik
za ostanek komunalnih odpadkov v

tesno zaprti vreči za smeti.
- Odslužene rokavice iz lateksa sodijo
v zabojnik za ostanek komunalnih
odpadkov in ne med plastično embalažo.
- V primeru, da imate v domači oskrbi
osebo s potrjeno okužbo ali sumom
na okužbo COVID19, pa te odpadke
(robčke, rokavice iz lateksa, maske,
krpe za čiščenje za enkratno uporabo) odložite v plastično vrečo in jo, ko
je polna, tesno zavežite. To vrečo nato
namestite v drugo plastično vrečo in
tudi to tesno zavežite, ter jo ločeno
hranite vsaj 72 ur. Po 72 urah jo odložite v zunanji zabojnik za ostanek
komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov,
ki ga imate na dvorišču oziroma pri
večstanovanjski stavbi). Te odpadke
je prepovedano odlagati na ekološki
otok.
- Druge gospodinjske odpadke lahko
odlagate kot običajno.
- V času posebnih ukrepov ne izvajajte
večjega čiščenja hiše (stare šare), saj

so zbirni centri za dovoz kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov zaprti.
Prav tako teh odpadkov ne odvažajte
na ekološke otoke. Kosovne in nevarne odpadke do umiritve situacije zadržite doma!
- Do nadaljnjega so odpovedane vse
akcije zbiranja nevarnih odpadkov,
začasno ustavljamo tudi vse odvoze
kosovnih odpadkov po naročilu.
- Pravne osebe (podjetja, lokali, s. p.,
turistične namestitve …), ki ste zaradi
trenutnih izrednih razmer prenehale
z obratovanjem, začasno ne ustvarjate odpadkov in zato ne potrebujete
odvoza odpadkov, prosimo, da sporočite odjavo odvoza odpadkov na
elektronski naslov info@ksp-sezana.
si. Z začasno odjavo, do ponovnega
pričetka obratovanja, boste izključeni
iz mesečnega obračuna stroškov odvoza odpadkov.
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Ne dovolimo, da ekološki otoki
postanejo črna odlagališča. Ravnaj
ODGOVORNO, SPOŠTLJIVO IN VARNO!
Trenutne razmere ne smejo biti čas
čiščenja shramb, kleti in zbiranja druge
šare …, ki ne sme pristati na ekoloških
otokih. Odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in zelenega odreza v
trenutnih razmerah ni nujno, zato vas
prosimo, da jih do umiritve razmer zadržite doma.

Z nepravilnim odlaganjem odpadkov
ob zabojnike na ekoloških otokih, je
onemogočen dostop občanom, ki želijo
pravilno odložiti odpadke v zabojnike in
oteženo delo komunalnim delavcem, ki
pri praznjenju ne morejo do zabojnika.
Dežurna ekipa je samo v mestu Sežana
v dveh dneh z ekoloških otokov počistila tono nepravilno odloženih mešanih
in kosovnih odpadkov.
Zdravje občanov in naših komunalnih
delavcev je na prvem mestu. Preventivni ukrepi so potrebni tudi na področju

odvoza odpadkov, zato že sedaj odvoz
odpadkov izvajamo z manjšim številom komunalnih delavcev. Poskrbeti
moramo, da bomo imeli tudi v primeru
porasta števila okužb na našem območju še vedno na voljo zadostno število
zdravih delavcev, ki bodo skrbeli za nemoten odvoz odpadkov.
V dneh, ko vse okoli nas veljajo posebne razmere, vas zato naprošamo, da
se tudi pri ravnanju z odpadki vedemo
odgovorno, spoštljivo in se pravilno odlagajmo odpadke.

Komunalno stanovanjsko podjetje, d. d., Sežana

#Kuhajdoma po receptih kraških kuharic in kuharjev
Kraške turistične kmetije, gostinci ter
proizvajalci in pridelovalci kraških dobrot, ki sodelujejo v projektu Festival Divji
okusi Krasa, skupaj s TIC Sežana, organizirajo akcijo ozaveščanja Ostani doma in
kuhaj po receptih kraških kuharic in kuharjev. Od 20. marca pa do 24. aprila bo
sedem kraških kuharic in kuharjev, med
njimi tudi tisti, ki so v vodniku Gault &
Millau ocenjeni s tremi kuharskimi kapami, razkrivalo svoje skrivne recepte
in namige za pripravo lokalnih sezonskih jedi, napitkov in drugih kulinaričnih
dobrot.
Če vas zanima, katere kuharice in kuharji bodo v akciji sodelovali in katere
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recepte bodo razkrili, spremljajte Facebook profil @DozivetoOkusanjeKrasa,

na katerem bomo vsak teden objavili
po dva recepta. Sezonski recepti in
kuharski namigi so namenjeni tako tistim s kuharskim predznanjem kot tudi
kuharskim navdušencem, katerim hiter
ritem življenja ni dopuščal, da bi svoje
kuharsko znanje nadgradili. Večino sestavin za pripravo jedi pa najdemo na
vrtu ali balkonu.
Med sledilci, ki bodo pod objavljenimi
recepti pripeli fotografije svojih krožnikov ali predlagali svoje različice receptov, bomo izžrebali zmagovalca, ki bo
prejel darilni bon za pogostitev pri svoji
najljubši kraški kuharici ali kuharju, seveda, ko bo spet čas za to!
TIC Sežana

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana priporoča gibanje
Drage občanke in občani,
živimo v izjemno dinamičnem in zahtevnem času.
Vse okrog nas je 'norelo', za marsikaj
je zmanjkovalo časa, dogodki in prireditve so nas tako rekoč prehitevale, potrošništvo je bilo na višku, za prijatelje je
zmanjkovalo časa …
Za mnoge pa se je zdaj čas skoraj dobesedno ustavil. Kar naenkrat imamo časa
preveč, za nameček ga niti ne moremo
'izrabljati' po lastni želji. Spoštovati moramo omejitve in prepovedi, ki na žalost
spremljajo takšno situacijo. Zagotovo pa
nam ostaja čas za samorefleksijo, za 'pogled navznoter', za utrjevanje odnosov v

družini pa tudi za mentalno telovadbo.
Predvsem pa nam ostaja čas, ki ga lahko
posvetimo svojemu telesu.
Kot verjetno že vsi veste, smo morali
na Zavodu ŠTIP zaradi preprečevanja širitve okužb za javnost zapreti vse objekte, vključno z otroškimi igrali in odprtimi
športnimi površinami. Od srca se zahvaljujemo vsem za razumevanje in spoštovanje te odločitve. Pokazali in dokazali
ste, da smo tudi Sežanci odgovorni in
resni ljudje.
Na nastale razmere smo se odzvali tako,
da smo organizirali vodeno vadbo, ki jo
bomo izvajali preko spletnih medijev. S
tem bomo upoštevali navodila Ministr-

stva za zdravje in NIJZ – Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, obenem pa šli
proaktivno v boj proti virusu in strahu.
Pripravljamo dve vadbi tedensko. Vadba, ki jo lahko opravite doma, bo objavljena vsak ponedeljek in sredo na naši
Facebook strani Gibamkrasno ter na
spletni strani Zavoda ŠTIP. Vaje (Glej sliko!) je pripravil Primož Čuš iz Vadbenega
centra Freetime Sežana.
Zavedati se moramo, da sta gibanje in
telesna aktivnost danes še posebej pomembna, saj smo veliko več doma kot
pred epidemijo. Z malce iznajdljivosti in
v okviru svojih zmožnosti je potrebno za
vadbo poskrbeti, kolikor je mogoče. Tako
plastenka vode lahko postane utež, ročaj
metle pa priročno orodje za vaje gibljivosti ali raztezanje.
Kmalu bodo igrišča in igrala ponovno
dostopna. Do takrat vas vabimo v naravo
in naj vas spomnim, da imamo v Sežani
(oz. ob njej) na voljo več kot 24 km poti
po Živem muzeju Krasa, poleg tega pa je
še nešteto poti okoli hribov Tabor in Zidovnik (Sedovnik), ki vabijo na sprehod
ali tek. Po sprehodu naredimo nekaj vaj,
ki so prikazane na sliki.
Priporočljivo je, da vaje opravite vsak
dan. Tisti, ki ste jih že osvojili, veste, da
smo zaradi njih močnejši, bolj sproščeni,
turbulentno obdobje, ki je pred nami, pa
bomo lažje in bolj mirno prebrodili. Ostalim pa zaupajmo, da bomo na ta način
'zagnali' prekrvavitev in verjemite, da bo
telo pred spanjem hvaležno, spanec pa
zagotovo lepši.
Ostanite zdravi!

Aleks Štolfa, direktor Zavoda za šport,
turizem in prosti čas Sežana

Vrtec Sežana sameva, stiki ostajajo
Spoštovani,
s 16. marcem smo
zaprli vrata našega vrtca. Konkretni ukrepi so korenito spremenili vsakdan slehernega
človeka, spopasti smo se morali z velikimi
izzivi, najpomembnejši pa je zagotovo ta
– ostati zdrav in čim bolje preživeti to negotovo obdobje.
Ni lahko, toda z doslednim upoštevanjem zaščitnih ukrepov bomo premagali
koronavirus in se vrnili k dnevni rutini,
kakršno smo poznali pred zaprtjem vrtca.
V vseh teh dneh sem bila v vrtcu vsak
dan, že pot do vrtca je nenavadna, redno
sem srečevala le 'smetarje' (tako jim rečejo otroci), ki dnevno pospravljajo nesnago sokrajanov in drugih. Nekateri vrečko
z odpadki odložijo raje poleg zabojnikov,

čeprav so izpraznjeni. Ko pridem v vrtec,
pa me pričaka tišina, ni tistega običajnega živžava, radovednih otrok, staršev,
sodelavk in sodelavcev in tako je v vseh
enotah našega vrtca.
Iz kuhinje pa vsak dan prijetno diši, saj
zaposleni v njej niso prenehali s svojim
delom. Vsak dan kuhajo tople obroke za
starostnike v občini Hrpelje – Kozina v sodelovanju z Društvom Pristan, ki jim odpelje hrano na dom, Društva Vezi Vizija, ki
ima z Občino Divača sklenjeno koncesijo
za izvajanje pomoči na domu.
Vzgojiteljice iz Vrtca Sežana pa so se
pridružile akciji šivanja mask, pomagajo
pa tudi pri pripravi materiala ter maske
perejo, likajo in zapakirajo.
V tem težkem obdobju, ko ni moč ničesar predvideti, bo lažje preživeti, če bomo
skušali živeti čim bolj normalno, zato po-

iščimo aktivnosti, ob katerih se počutimo dobro. Preberimo otrokom pravljico,
skupaj zapojmo, narišimo risbico. Lahko
naredite razstavo risbic na oknu, naš kraj
bo tako lepši, izdelajte lutke, izmislite si
pravljice, pesmice, izmišljujte si nenavadne besede … Če ste za to, nam vse, kar
ustvarite, pošljite na elektronski naslov:
vrtec.sezana@guest.arnes.si in vaše izdelke bomo objavili na spletni strani vrtca.
Upam si trditi, da pogrešamo drug drugega, da se mnogi v teh dneh srečujejo
z različnimi težavami, dvomi in če vam
lahko pomagamo, smo to pripravljeni
tudi storiti.
Bodimo odgovorni do sebe in drugih,
pa bomo kmalu spet v vrtcu.
Lep pozdrav vsem,

Radica Slavković, ravnateljica

11

Iz Osnovne šole Dutovlje
Dragi učenci, spoštovani starši,
zaradi izrednih razmer nadomešča redno šolsko delo izobraževanje na daljavo. Iz učilnic se je pouk preselil na
domove, v spletne učilnice. Če smo še
pred dvema tednoma verjeli, da šole ne
bodo zaprte dlje kot do konca marca,
je danes situacija povsem drugačna.
Nihče ne ve natančno, kdaj bo šola spet
polna otroškega vrveža in zbornica učiteljskih diskusij.
Učitelji se trudijo za učinkovito delo na
daljavo, a nedvomno zelo pogrešajo neposredno delo v razredu in osebni stik
z učenci.
Večina učencev je odzivnih, motiviranih za delo, svoje izdelke in vprašanja so
se navadili pošiljati učiteljem. Med njimi je stekla dobra komunikacija. Kljub
temu, da na izredne razmere nihče ni
bil pripravljen, je šolanje na daljavo na
OŠ Dutovlje steklo dobro. Svoje zadovoljstvo so potrdili tudi starši v spletni
anketi.

Največ dela imajo starši mlajših otrok,
ki spremljajo in pomagajo otrokom, ki
se na šolsko delo šele navajajo. Za njihov trud se jim zahvaljujemo. Šola se
trudi in na različne načine spodbuja
komunikacijo med otroki, saj ima poleg
izobraževalnega poslanstva tudi nalogo
spodbujati socialne vezi med učenci.
Znašli smo se pred novimi izzivi. Eno
izmed vodilnih vprašanj je, kako naj
kot šola preprečimo, da med učenci ne
bodo nastale prevelike razlike zaradi neenakih pogojev za delo na daljavo.
Ko smo začeli z izobraževanjem na
daljavo, smo kmalu ugotovili, da nekateri učenci doma nimajo potrebne
opreme (računalnika, tablice) za šolsko
delo. Preko elektronske pošte in individualno smo pozvali starše, ki imajo to
težavo, naj nam sporočijo. Hkrati smo
prosili tudi starše, ki so pripravljeni donirati računalnike ali tablice, da to storijo. Nad odzivom smo bili presenečeni.
Pomagali smo štirim družinam z več šo-

loobveznimi otroki in jim podarili računalnike. Pričakujemo, da bomo ta teden
prejeli računalnike še za štiri družine.
Radi bi vam povedali, da razumemo
tudi vas, starše. Hvaležni smo vam za
pomoč, ki jo nudite svojim otrokom
pri šolskem delu. Brez vas šola na daljavo ne bi bila mogoča. Znašli ste se v
situaciji, ko je v veliki meri od vas odvisno, kako bo vaš otrok spremljal šolsko
delo. Vemo, da vas veliko dela bodisi od
doma bodisi na delovnem mestu. Ne
vemo, kaj je težje, vemo pa, da nič od
tega ni enostavno.
Z željo, da ostanete vsi zdravi, vas in
vaše otroke prijazno pozdravljamo in
vam želimo vse dobro.

Miranda Novak, ravnateljica OŠ Dutovlje

Ko se pouk iz učilnic preseli na splet
Preživljanje
dni in tednov
doma ob omejenih stikih z ljudmi, spremenjeni dnevni
rutini, finančnih skrbeh, skrbeh za svoje
zdravje in zdravje svojih bližnjih lahko
neugodno vpliva na naše počutje. Prav
tako učenje na daljavo, v katerega nas
so nas čez noč prisilile nastale razmere,
vpliva na počutje celotne družine. Vsi
pa si želimo, da bi postalo le še en izziv
na poti uspešnega doseganja ciljev in
trajnega znanja. V želji, da bi delo doma
potekalo čim bolj sproščeno in tekoče,
ponujamo nekaj nasvetov.
1) Družinski pogovori
• Starši in otroci naj se pogovarjajo o
nastalih razmerah, spremljajo naj
stanje v Sloveniji in v svetu, seveda
primerno otrokovi starosti in razvojni
stopnji.
• Jasen pogovor o namenu učenja na
daljavo naj predstavi novo obliko
učenja kot priložnost uspešnega samostojnega učenja in utrjevanja učnih navad.
• Poudarjanje pomena higienskih navad, ki naj postanejo in ostanejo naša
rutina tudi vnaprej.
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2) Pogoji za učenje na daljavo
• Učencem poskušamo zagotoviti mirno vzdušje, primerno za uspešno

učenje in delo.
• Kotiček za učenje – izberimo prostor,
kjer se učenec dobro počuti, delovni
prostor naj bo urejen z ustrezno osvetlitvijo.
• Določiti je potrebno čas učenja –
učenci si izdelajo urnik učenja (mlajši
učenci ob pomoči staršev), odvisno
od tipa učenca, bioritma.

tu na računalniku.
• Struktura in rutina naj bosta vodilo
vsakega dneva, kar poveča občutek
varnosti in lastne vloge pri nadzoru
svojega dela.
• Učenje naj poteka strnjeno z vmesnimi odmori.
• Učenje naj poteka ob zavedanju, da je
tisti, ki se uči, vedno učenec.

3) Priprava in motivacija za učenje
• Učenje naj poteka čim bolj sproščeno
in zbrano (učenci naj bodo dobro naspani, siti, v pomoč so lahko uvodne
sprostitvene in razvedrilne dejavnosti, npr. možganska telovadba).
• Za vsako dobro in uspešno učenje je
potrebna motivacija (npr., kaj novega
se bom danes naučil, zvedel, spoznal,
poizkusil narediti, zakaj se učiti – da
izpolnim zastavljene cilje, želje, ki so
najboljša motivacija).

5) Učenje učenja
• Tisti, ki se uči, je vedno učenec. Učenci
naj delo opravijo čim bolj samostojno. Starši nudijo učencem pomoč,
mlajšim pomagajo pri načrtovanju
časa, dela, podajanju navodil, iskanju
pomenov. Učence spodbujajo, motivirajo, tudi s pohvalo.
• Učenci se glede na učni stil (vidni,
slušni, telesno gibalni) uspešno učijo
tako, da si organizirajo učno gradivo (npr. razdelitev snovi na manjše
enote), podčrtujejo bistvo, pobarvajo ključne besede, glasno ponavljajo snov, povezujejo in združujejo
informacije. Najbolj pomembno pa
je, da snov ponavljajo (glasno, ob
miselnem vzorcu/ključnih besedah/
izpiskih, med hojo …). Šele s ponavljanjem informacije postanejo del
dolgoročnega spomina, kar pomeni,
da lahko naučeno znanje uporabimo,
povežemo z drugim znanjem in kadar koli prikličemo v spomin.

4) Načrt učenja
• Izdelava načrta učenja je dobrodošla
pomoč, da se učenec zna bolje organizirati in učenje opravi v določenem
času (dnevni, tedenski načrt). Pri tem
učenci sledijo navodilom učitelja za
posamezni razred oziroma predmet.
Urnik si lahko učenci natisnejo in prilepijo oziroma namestijo na vidno
mesto v svojem delovnem kotičku ali
imajo nameščenega na vidnem mes-

• Refleksija o učenju (kako sem se učil,
koliko znam).
6) Evalvacija opravljenega dela
• Učenci naj redno in dosledno spremljajo svoje delo. Starši jim pomagajo
pri pregledu opravljenih nalog in
izdelkov (kaj so že opravili, kaj jih še
čaka). Starši naj jim bodo v oporo in
pomoč. Sprotna evalvacija opravljenega dela prispeva k večji notranji
motivaciji učencev.

7) In čisto na koncu
Izobraževanje na daljavo je lahko
odlična stvar in marsikaj, kar se bomo v
teh tednih naučili, bomo lahko pozneje
s pridom koristili tudi po normalizaciji
dela v šolah. Po drugi strani pa lahko
marsikomu, sploh v danih prisilnih okoliščinah, povzroča resne težave. Zato
je pri načrtovanju dejavnosti za šolarje
dobro upoštevati nekatere pomembne
dejavnike.
Ker je izobraževanje na daljavo za vse

skupaj nekaj novega, se pri načrtovanju
držite načela MANJ JE VEČ, VEČ JE LAHKO HITRO PREVEČ.
Ne obremenjujte se preveč z rezultati, domače učenje naj poteka v sproščenem in prijetnem vzdušju. Želimo si
poglobljenega sodelovanja med učenci, učitelji in starši.
Uspešno učenje!
Ostanite zdravi in optimistično naravnani!
Karmen Tavčar, šolska pedagoginja,
OŠ Srečka Kosovela Sežana

ŠC Srečka Kosovela Sežana v času izrednih razmer
Na Šolskem centru Srečka Kosovela
Sežana poteka pouk na daljavo, in sicer
preko spletnih učilnic, elektronske pošte, družabnih omrežij, videokonferenc.
Ker želimo omogočiti kar se da nemoten pouk, smo že večkrat pozvali dijake,
naj se zglasijo na šoli, če imajo težave
s tehnologijo. Nekaj sponzorjev je namreč pripravljeno priskočiti na pomoč
z rabljeno računalniško opremo, ki bi
omogočila pouk na daljavo. Ponudba
še vedno velja.
Informacije o nadaljevanju pouka
bodo tako kot doslej objavljene v sredstvih javnega obveščanja, saj zaposleni
nismo nič bolje informirani kot javnost,
tudi kar zadeva izvedbo mature. Kot
kaže, bo zaprtje šol trajalo dlje, kot smo
predvidevali, zato bo potrebno začeti

tudi z ocenjevanjem na daljavo. Vsa navodila, za katere bomo smernice prejeli
od Ministrstva za šolstvo, bodo dijaki
prejeli od svojih učiteljev in na uradni
spletni strani šole.
Vsekakor moram pohvaliti dosedanje
delo dijakov, ki redno opravljajo učenje in naloge po navodilih profesoric
in profesorjev. Znašli smo se v situaciji,
kakršne si nismo niti predstavljali, a smo
se v njej dobro znašli, čeprav upamo, da
bo kmalu minila in se bomo spet srečevali v šoli. Drobec tega, kako so naši
dijaki in učitelji aktivni tudi v tem času,
si lahko ogledate na naši spletni strani
http://scsks.splet.arnes.si/.

Vpis v šolo
Rok za vpis je podaljšan, tudi informacije o tem so objavljene na naši spletni
strani. Neodvisno od tega lahko tudi
individualno pošljete prijavo za vpis,
obrazce dobite na spletnem naslovu
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.
Šola trenutno deluje na daljavo, tudi
administracija. Med delovnim časom
smo dosegljivi na elektronskem naslovu ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si in
telefonski številki 05 73 11 280, računovodstvo pa na 05 73 11 285.
Z željo da vsi ostanemo zdravi,
Dušan Štolfa, direktor Šolskega centra
Srečka Kosovela Sežana

Podjetniška šola Inkubatorja Sežana se seli na splet
V času nevarnosti okužbe z
virusom SARS
-CoV-2 (COVID
– 19) in oklicano epidemijo
deluje Inkubator Sežana na daljavo prek
spleta. Tako bo potekala tudi Podjetniška šola: Naj ideja postane start-up, ki jo
Inkubator organizira že tretje leto.
Brezplačna podjetniška šola bo izvedena kot sklop e-izobraževanj in mentorskega programa ter bo namenjena
inovativnim potencialnim in start-up
podjetnikom. Slednji bodo v času trajanja Podjetniške šole izdelali učinkovit
poslovni model ter pridobili praktična
znanja za uspešen zagon podjetja.
Prijave so odprte do 16. aprila 2020. Več

informacij o Podjetniški šoli je na voljo
na spletni strani inkubator.si/podjetniska-sola-2020, po elektronski pošti

info@inkubator.si ali po telefonu na 05
73 13 500.
Maja Cergol Lipnik
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K(o)ronično ustvarjalna ljubiteljska kulturna dejavnost
Spoštovani
ustvarjalci
ljubiteljske
kulturne
dejavnosti, morda
je prav sedaj pravi
čas, da se vprašamo, kaj lahko prav zdaj, v času epidemije koronavirusa, prinese več radosti,
miru in ljubezni v naš vsakdan. Kako
lahko sebi in drugim polepšamo dan in
s čim? Ali je to morda pesem, ki jo zapojemo ali zaigramo na balkonu, terasi ali
celo ob odprtem oknu?! Lahko je verz,
ki ga nekomu, ki je sam, preberemo po
telefonu, lahko je lepa fotografija, ki smo
jo nekoč naredili zase in jo pošljemo prijatelju. Lahko je glasba, ki nam je všeč in
jo poslušamo skupaj s sosedom, lahko

je odlomek iz knjige, ki jo preberemo
prijatelju, lahko je zgodbica kamišibaj,
ki jo ustvarimo skupaj s starši. Vnučki
lahko zjutraj, za spremembo, preberejo
pravljice dedkom in babicam, lahko si
pripovedujemo smešnice po skypu, in
še in še bi lahko naštevali. Skupaj si lahko polepšamo dan, to je zagotovo edina prava odločitev. Ljubiteljski ustvarjalci ste tista neustavljiva energija, ki
vedno najdete pravo pot do sočloveka,
ko je potreben tople roke, lepe besede
in prijazne družbe. JSKD OI Sežana vabi
vse ljubiteljske ustvarjalce, da smo si v
pomoč in veselje, da skupaj z ljubeznijo do ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
ustvarjamo lepši dan zase in za vse okoli
nas v času karantene. Vesela pesem,

prijazna misel, lepa risba, spodbudna
beseda in biti skupaj z ljubeznijo v srcu,
lepo mislijo v glavi in prijazno besedo
na jeziku, je tokrat zares pravo zdravilo.
Narazen, pa vendar skupaj, smo zares
močni. Ljubiteljski ustvarjalci bomo
vedno našli način, kako si deliti veselje
in radost.
Vabimo vse, da ustvarjate skupaj z
nami, da se prijavljate na naše razpise,
ki niso v 'karanteni', da bomo imeli kaj
pokazati svojim zvestim obiskovalcem,
ko bo 'zrak čist'.
Hvala vsem, ki to počnete že sedaj, ko
nam ni lahko, ko nam pomaga le dobra
volja in veliko ljubiteljsko srce.
Vladislava Navotnik, JSKD OI Sežana

Sporočilo Kosovelovega doma Sežana občanom v času
izrednih razmer
Spoštovani!
Nahajamo se v edinstveni situaciji, ki
je nismo vajeni. Po eni strani vse poteka vse hitro in spremembam sploh ne
uspemo slediti, po drugi strani pa je ritem življenja počasnejši. Hkrati je ta čas
idealna priložnost za opazovanje družbenih sprememb, ki se izražajo na različne načine. Za čas, ko naši obiskovalci
ne morejo zares obiskovati kulturnih
dogodkov, pripravljamo in pošiljamo
elektronska sporočila z namigi kulturnih
(spletnih) vsebin. Na naši spletni strani
se lahko prijavite na prejemanje sporočil (leva stran strani, pod koledarjem,
gumb 'bodite obveščeni o naših dogodkih').
Gledališča v tem času objavljajo posnetke svojih preteklih predstav. Glasbeniki izvajajo koncerte iz svojih prebivališč ali studijev in jih objavljajo na
spletu. Slovenski filmski ustvarjalci v
času razglašene epidemije in v duhu
gibanja #ostanidoma podarjajo prek
portala BSF na ogled izbor svojih filmov.
Filmi so dostopni na portalu le nekaj
dni. Baza slovenskih filmov (BSF) redno
objavlja seznam na spletu dostopnih
slovenskih filmov: https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/.
Fizično distanciranje naj ne bo razlog
za socialno in kulturno distanciranje!
Obenem vas še obveščamo, da je z
zaprtjem Kosovelovega doma Sežana
zaprta tudi naša blagajna. Prosimo, da
ne skrbite. Če ste pri nas kupili vsto-
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pnice za dogodek, ki se ni izvedel in je
bil le-ta v naši organizaciji, prosimo, NE
SKRBITE. Če boste želeli, da vam povrnemo denar za kupljene vstopnice
(potrebujemo tako vstopnice kot tudi
račun), bomo vračilo uredili, takoj ko bo
mogoče in bo naša blagajna spet odprta. Kar nekaj dogodkov bo prestavljenih:

predstava Shoes v glavo, film V maternici (In Utero) s pogovorom, abonmajska
predstava za Srečkin abonma Vsi tukaj,
vsi skupaj, koncert skupine Buegrass
Hoppers s pokušino hrane (Glasba z
okusom), abonmajska predstava Petelinji zajtrk ter koncert skupine Carmen
manet. Že kupljene vstopnice veljajo

za nadomestni termin, o katerem vas
bomo obvestili takoj, ko se bomo zanj
lahko dogovorili.
Ostanite zdravi,
lepo vas pozdravlja ekipa Kosovelovega
doma Sežana.

Kosovelova knjižnica Sežana in nove oblike branja
V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, ki v
različnih organizacijskih oblikah izvajajo
svojo dejavnost na več kot 1000 mestih
po državi. Ena od njih je tudi Kosovelova knjižnica Sežana. Knjižnice se med
sabo povezujejo tudi v takšnih razmerah, kakršna je epidemija koronavirusa.
Tako kot ostale knjižnice je tudi Kosovelova knjižnica Sežana s svojimi enotami v Komnu, Divači in na Kozini ter
s Kosovelovo domačijo v Tomaju takoj
sprejela ukrepe za zaščito tako zaposlenih kot tudi uporabnikov knjižnice.
Za uporabnike smo knjižnico zaprli v
petek, 13. marca 2020. Člani si gradiva
od takrat ne morete izposojati, vračati
ali rezervirati. Za gradivo, ki ga imate
doma, vam v času epidemije ne bomo
zaračunavali zamudnine.
Če pa želite rok izposoje vseeno podaljšati, lahko to storite:
– preko servisa Moja knjižnica v COBISS+ ali na mobilni aplikaciji mCobiss
– po elektronski pošti: kosovelova.
knjiznica@kosovelova.si
– po telefonu +386 31 630 424, vsak
delovni dan od 8.00 do15.00

Po elektronski pošti ali telefonu lahko
člani zaprosite za geslo za dostop do
elektronskih virov, če ga še nimate.
Gradivo, ki je bilo rezervirano ali naročeno pred zaprtjem knjižnice, pa bo počakalo na vas. Prevzeli ga boste, ko bo
knjižnica spet odprta.
V tem času bralce spodbujamo k novim oblikam branja, branju elektronskih knjig, ki jih omogoča spletni portal
Biblos, zato smo bralcem omogočili
brezplačen vpis v knjižnico za čas trajanja izrednih razmer. Če se želite vpisati,
to storite preko spletnega obrazca. Pomembno je, da v oknu 'Izberi kategorijo' izberete 'Ostali' (€0,00) (Opomba:
Izredni dostop do e-virov).
Po uspešnem vpisu boste na svoj
e-naslov prejeli potrdilo o vpisu in že si
lahko izposojate e-knjige in uporabljate
tudi druge elektronske vire z oddaljenim dostopom, ki so na voljo na naši
spletni strani. Člani knjižnice imate zagotovljen dostop do elektronskih virov
in elektronskih knjig Biblos), četudi vam
je poteklo članstvo ali imate na članski
izkaznici zabeležene terjatve. Ta dva

razloga nista več omejitev za uporabo
e-virov z oddaljenim dostopom. Za morebitno pomoč smo vam na voljo na
zgornjih naslovih.
Na profilu Facebook ali Instagramu
Kosovelove knjižnice ter spletni strani
pa lahko dobite nove zamisli za preživljanje prostega časa, mladi bralci
lahko prisluhnete pravljicam, ki jih pripovedujejo bibliotekarke Narodne in
študijske knjižnice iz Trsta.
Spremljajte torej Facebook, Instagram
in našo spletno stran, za katere skrbimo zaposleni, ki smo čas epidemije izkoristili za strokovno delo, ki ga bomo
objavili na spletnih portalih Primorci.si,
Kamra in dobreknjige.si. Če vas zanima,
za kakšno gradivo gre, pobrskajte po
omenjenih vsebinah.
Ostanite zdravi!

Kolektiv Kosovelove knjižnice Sežana

Ljudska univerza Sežana in Kosovelova spominska
soba v času epidemije koronavirusa
Sredi marca 2020 je razglas epidemije koronavirusa v Sloveniji vplival tudi
na delovanje naše organizacije. Zaradi
omejitve zbiranja večjega števila oseb
v javnih prostorih, omejitve osebnih
stikov in prekinitve vseh izobraževalnih dejavnosti v rednem in izrednem
izobraževanju smo bili prisiljeni začasno prekiniti vse naše dejavnosti, ki potekajo preko osebnega stika z našimi
udeleženci. Prekinili smo z izvajanjem
tečajev in drugih izobraževalnih oblik
ter z neposredno osebno dejavnostjo
svetovanja za izobraževanje. Poleg tega
smo odpovedali vse dogodke in vodene obiske v Kosovelovi spominski sobi.

Odpovedati smo morali vsa predavanja, vaje in izpite v programih za pridobitev srednješolske izobrazbe. Skupaj s
predavatelji iščemo rešitve za izvajanje
dela na daljavo. V našem primeru je, v
primerjavi z rednim izobraževanjem, to
nekoliko težje. Našim ciljnim skupinam
vešča uporaba IKT, ki bi bila za tovrsten
način izobraževanja potrebna, lahko
trenutno pomeni prevelik izziv. Vsekakor se skupaj trudimo rešiti nastalo situacijo in hkrati vsi upamo, da se bomo
lahko čim prej ponovno srečali v živo.
Tudi brezplačni tečaji, ki jih izvajamo
v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

2018–2022 (sofinancirata jih Evropski
socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport), so trenutno
v fazi mirovanja. Računamo, da bomo
lahko pred poletjem zaključili s tistimi
tečaji, ki jih je razglasitev epidemije začasno prekinila. Tiste tečaje pa, za katere smo načrtovali začetek od sredine
marca, bomo morali najverjetneje premakniti na jesensko obdobje. Vsekakor
bomo izvedbo tečajev prilagodili navodilom financerja in vas o tem obveščali,
zato spremljajte našo spletno stran.
Prepoved javnih dogodkov v zaprtih
prostorih je bila razglašena tik pred 18.
marcem, dnem ko navadno v Kosove-
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lovi sobi obeležimo obletnico rojstva
Srečka Kosovela. Tokrat smo se morali
znajti drugače. Zato smo se preselili
na socialno omrežje Facebook in skrbnica sobe je na strani Kosovelova soba
oblikovala dogodek Kosovel Home
Party, ki se je preko delitev hitro razširil po omrežju. Obeležitev pesnikovega
rojstva se je tako preselila v naše domove v tiho kontemplacijo in introspekcijo
ob branju njegove poezije. Kosovelov
rojstni dan smo tako praznovali pravzaprav cel dan tako, da smo na dogodku
prebirali in objavljali poezijo pesnika v
besedi ali pa kot videopoezijo. Obsežen
opus nam je ponudil veliko spodbude
za poglobljeno razmišljanje o življenju,
nenazadnje tudi o smrti in ranljivosti
človeškega življenja, o medčloveških
odnosih, medsebojni solidarnosti in

drugih filozofskih in družbenih problemih. Z objavami v dogodku Kosovel
Home Party smo tako ustvarili neke
vrste elektronsko knjigo in zvočno poezijo v enem, ki jo na naših elektronskih
napravah še vedno lahko prebiramo.
Spremljajte tudi druge objave na Facebook strani Kosovelova soba.
Težko je napovedati, koliko časa bodo
izredne razmere še trajale. V primeru,
da bo čas, ko se ne bomo smeli videvati osebno, trajal dlje, lahko to obdobje izkoristite tudi za razmislek o vaših
potrebah za izobraževanje. Nedvomno
se vam v tem času odpirajo nova vprašanja, na katera bomo poskušali skupaj
najti rešitev in oblikovali načrt za vaše
sedanje ali prihodnje izobraževanje. Pri
razmisleku in načrtovanju vašega izobraževanja smo vam na voljo z raznimi

informacijami, lahko vam svetujemo
in pomagamo s priporočili in iskanjem
skupnih rešitev. Vabimo vas, da vzpostavite stik z nami, sodelavke Ljudske univerze Sežana delamo od doma in smo
dosegljive po e-pošti. Naše kontakte
najdete na spletni strani www.lu-sezana.si.
Ostanimo zdravi in poskrbimo drug za
drugega.

Mateja Kralj in Andreja Furlan Miklobušec

Ukrepi in informacije, vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa

Obveščamo vas, da smo v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Občine Sežana, Občine Komen, Občine Hrpelje - Kozina in Občine Divača zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19, do
preklica uvedli naslednje ukrepe:
- odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
- sprejemanje vlog zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;
- strank na sedežu podjetja ne sprejemamo.
Za kakršna koli vprašanja in informacije smo vam na voljo:
- tajništvo (vsak delovni dan od 7.00 do 15.00): tel. 05 731 16 60
- dežurna služba za vodovod: tel. 031 627 607
- dežurna služba za odpadne vode: tel. 051 324 895
Elektronski naslov: info@kraski-vodovod.si
Informacije: spletna stran podjetja www.kraski-vodovod.si
Hvala za razumevanje.

Kraški vodovod Sežana, d. o. o.

Obvestilo!
Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov je tudi v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna
in varna za pitje. V podjetju Kraški vodovod Sežana, d. o. o., na področju vodooskrbe izvajamo preventivne ukrepe pred širjenjem virusa med zaposlenimi in omejujemo gibanje na vodovodnih objektih. Vse naše službe so v 24urni pripravljenosti. Prav tako opravljamo nemoteno tudi gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, razen načrtovanega praznjenja greznic in MKČN po rednem programu.
Obenem pa vse uporabnike tudi obveščamo, da če zaradi izrednih razmer ne bo mogoče odčitati stanja
na vodomerih oz. podatkov za obračun ne bomo dobili pravočasno, bomo uporabnikom poslali račun za
akontacijo po povprečni porabi vode, poračun pa izvedli v naslednjih mesecih.
Kraški vodovod Sežana, d. o. o.
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Navodila za domačo uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask:
- Maska je namenjena večkratni uporabi.
- Pred namestitvijo maske si umijte ali razkužite roke.
- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da se maska tesno prilega obrazu.
- Maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si
vedno umijte ali razkužite roke!
(Tako preprečite prenos mikrobov).
- Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado!
- Po dveh urah ali v primeru ovlažitve maske, le-to odstranite
s prijemom za trakove ali elastike, Maske se nikoli ne dotikajte spredaj.

Navodila za izdelavo zaščitne maske iz bombaža

- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte
navzdol), s tem preprečite raztros mikrobov s površine maske po vaši obleki.
- Po odstranitvi si obvezno umijte ali razkužite roke!
Vzdrževanje:
Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo
prihajale v kontakt s čistim perilom, materialom.
Maske izdelujte iz materialov (bombaž), ki omogočajo pranje v pralnem stroju na najmanj 60 °C, ali 95 °C. Uporabite
običajne pralne praške. Suho masko prelikajte z likalnikom.

3. Delo si lahko poenostavimo tako, da položaj gubic označimo, ko imamo blago že na stroju.

Pri izdelavi zaščitnih mask smo v šivalnici UKC LJ izhajali iz kirurške maske, izmerili smo širino in dolžino, odločili pa smo
se za zavezovanje z bombažnimi trakovi – elastika namreč ni
primerna za pranje na visokih temperaturah.
1. Za izdelavo ene maske potrebujemo kos bombažnega blaga, velikosti 19 krat 36 cm, in dva bombažna trakova, dolga
100 cm.

4. Za dobro tesnjenje maske na nosnem predelu uporabimo
gospodinjsko žičnato zapiralno sponko za vrečke, ki jo dobimo v mnogih trgovinah z živili. Ker ta žička ne sme prodreti ven, jo vtaknemo v kos materiala, ga prepognemo, si
označimo gubice in žičko vstavimo v nosni del, da ga kasneje lahko namestimo.

2. Pripravimo šablono za označitev gubic, ki so namenjene
temu, da je masko mogoče razširiti in prilagoditi.

5. Dokončano masko si namestimo tako, da zgornji trak zavežemo za glavo, spodnjega pa za vratom.

Ključne informacije ob pojavu koronavirusa COVID-19
1. Splošne informacije na območju občine Sežana
080 14 04 – INFO telefon o vseh informacijah glede koronavirusa
05 73 11 415 – splošne informacije v zvezi s koronavirusom (Zdravstveni dom Sežana)
05 73 10 133 – sporočanje potreb po otroškem varstvu (Občina Sežana)
05 73 10 138 – prijava za osebe, ki bi kot prostovoljci želele pomagati v času epidemije (Občina Sežana)
05 731 17 70 – Lekarna Sežana
protokol@sezana.si – informacije o storitvah občine Sežana in druge informacije (Štab Civilne zaščite Občine Sežana)
112 – klic v sili, ko potrebujete nujno medicinsko ali drugo pomoč (Center za obveščanje)
2. Psihosocialna pomoč
040 675 955				
051 666 442 (med 7.30 in 14.30)		
05 72 01 720 ali 116 123 (brezplačna)
116 111					

Center za socialno delo, Enota Sežana
Zdravstveni dom Sežana
Društvo Tvoj telefon
Tom telefon za otroke in mladostnike

3. Oskrba oseb v karanteni oz. izolaciji ter pomoč starejšim
031 608 929 – nujna oskrba občanov
4. Javne ustanove
Večina javnih ustanov v občini Sežana je zaprtih. Z njimi lahko komunicirate po telefonu ali elektronski pošti:
Občina Sežana					
05 73 10 100
obcina@sezana.si
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Sežana 		
05 73 10 141
soou@sezana.si
Upravna enota 					
05 73 12 700
ue.sezana@gov.si
Policijska postaja Sežana				
05 70 71 500
pp_sezana.pukp@policija.si
CSD Sežana					
05 96 94 020
gpcsd.sezan@gov.si
Okrajno sodišče v Sežani 				
05 73 12 400
urad.ojsez@sodisce.si
Geodetska pisarna Sežana 				
05 73 10 970
pisarna.gusezz@gov.si
Zemljiška knjiga Sežana 				
05 73 12 400
zk.ojsez@sodisce.si
Finančni urad, pisarna Sežana 			
05 610 80 00
kp.fu@gov.si
KSP Sežana					
05 73 11 200
info@ksp-sezana.si
Kraški vodovod Sežana 				
05 73 11 660
info@kraski-vodovod.si
			
5. Prepovedi
Prepovedano je gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah.
Prepovedan je dostop na javna mesta in površine.
Prepovedana je uporaba javnih igral, večnamenskih igrišč in fitnes naprav na prostem.
Gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča je omejeno.
Zaradi razglašene velike požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje v naravnem okolju.
6. Preventivna priporočila
Ostanite doma.
Ostanite mirni.
Redno si umivajte roke z vodo in milom.
Ne dotikajte se oči, nosu in ust.
Kašljajte in kihajte v rokav.
Redno zračite zaprte prostore.
Redno čistite kljuke, ograje, stikala in druge obremenjene površine.
Izogibajte se fizičnim stikom z drugimi ljudmi in ohranjajte razdaljo.
OSTANITE ZDRAVI! OSTANITE DOMA!
Ker se ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa stopnjujejo in dnevno spreminjajo, občane pozivamo k rednemu spremljanju informacij v javnih občilih. Prav tako vas vabimo, da redno spremljate spletno stran Občine Sežana www.sezana.si in FB profil Civilne zaščite Občine Sežana https://www.facebook.
com/civilnazascitasezana, kjer informacije redno posodabljamo.
Občinska uprava

