
 

 

 

ZAŠČITIMO SE – TUDI V NAŠI OBČINI 
 

V Sloveniji, tudi v občini Rečica ob Savinji, se v skrbi za zdravje 
soočamo s številnimi ukrepi. Vzgojno-izobraževalne ustanove so zaprle 
svoja vrata, prav tako vse nenujne prodajalne. V tistih, ki ostajajo odprte, 
velja omejitev števila ljudi. Ustavil se je ves javni potniški promet, zaprti 
so tudi gostinski lokali in hoteli.  V veljavi je  prepoved neposredne 
prodaje blaga in storitev. Odprte ostajajo prodajalne z živili, lekarne, 
bencinski servisi, banke, pošte in trafike.  
Vlada RS, Štab CZ Zahodno Štajerske regije in Štab CZ Občine Rečica 
ob Savinji so v sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji sprejeli več 
sklepov, odredb, odlokov in uredb in navodil. Seznam sprejetih državnih 
pravnih aktov objavljamo na občinski spletni strani.  

 
UKREPI V OBČINI REČICA OB SAVINJI 

 
Občinska uprava 
 
Županja Občine Rečica ob Savinji Ana Nuša Rebernik je sprejela 
odredbo o preventivnih ukrepih preprečevanja širjenja koronavirusa, po 
kateri do nadaljnjega na Občini Rečica ob Savinji ni uradnih ur. V tem 
času stranke naprošajo, da z občinsko upravo komunicirajo preko drugih 
kanalov:  
- telefon:  03 893 18 30 ali 051 494 736 
- e-pošta: tajnistvo@obcina-recica,si  
- navadna pošta:  Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji  
 
Občina Rečica bo od 16. 3. občane o aktualnih lokalnih zadevah v zvezi 
s koronavirusom obveščala na svoji spletni strani: https://www.obcina-
recica.si/objava/250347 
 
Vzgoja in izobraževanje 
 
Zaradi prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja, vrtec in osnovna šola do preklica ostajata zaprta. 
Organizirano bo samo nujno varstvo otrok, katerih starši so dolžni še 
naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno 
izjavo delodajalca staršem, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje 
družbe in države v izrednih razmerah. npr. v  zdravstvu, civilni zaščiti, 
vojski in policiji.    
Varstvo šolskih otrok: informacije na številkah: 03 839 18 30 ali 051 494 
736 
Varstvo predšolskih otrok: informacije na številkah: 041 415 489, 051806 
016, 031 580 804 
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Pomoč občanom 
 
S pomočjo prostovoljcev bomo pomagali starejšim in bolnim, ki v bližini 
nimajo sorodnikov ali sosedov, s prinašanjem hrane (gostišče Markelj – 
cena malice je 5 eur) ali nakupom osnovnih potrebščin.   
Informacije in prijave na številki: 031 792 416 
 
Knjižnica in Center za družine  
 
V Občini Rečica ob Savinji sta do preklica zaprta tudi Krajevna knjižnica 
in Center za družine Medgen hiša  
Informacije na številki: 031 692 848 
 

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE 
 
ŽUPNIJA SV. KANCIJANA 
Svetih maš in verouka do nadaljnjega ni, pogrebi se izvajajo v ožjem 
družinskem krogu.  
Informacije na številkah: 031 706 117  in 03 839 18 30 ali 051 494 736 
 
ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE  
Deluje pod posebnim režimom, skladno z navodili NIJZ. Delovanje se 
dnevno spreminja. Informacije poiščite na njihovi spletni strani: www.zd-
mozirje.si 
 
LEKARNA MOZIRJE  
Deluje po ustaljenem delovnem času.  
Informacije na številki: 03 939 27 00  
 
UPRAVNA ENOTA MOZIRJE  
Izvajanje nalog na UE je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk UE 
se mora stranka predhodno naročiti. Vloge strank, razen v nujnih 
primerih, UE sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. 
Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.  
Informacije na številki: 03 839 34 22 ali e-naslovu: ue.mozirje@gov.si 
 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA 
Vse enote so zaprte. Izvajanje pomoči na domu zaenkrat poteka še 
nemoteno, vendar se pričakujejo spremembe.  
Informacije na številki: 03 839 14 60 ali na e-naslovu: pcsd.mozir@gov.si 
 
POŠTA SLOVENIJE  
Pošta Slovenije obvešča, da do nadaljnjega ne bo postanka na premični 
pošti 3332 Rečica ob Savinji.  
Informacije na številki: 030 607 824 
 

Občane pozivamo, da izvajajo samozaščitne 
ukrepe in upoštevajo navodila pristojnih organov. 
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Skupaj bomo zmogli! 


