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Postojna, 13. 10. 2020 
 
 

Spoštovani gospodarstveniki, podjetniki! 
 
V zadnjem tednu je bilo potrjenih več kot 2.000 okužb s korona virusom v Sloveniji. Vlada RS 
in NIJZ sta s sprejetimi ukrepi postavile osnovni mejnik pred širjenjem virusa Covid 19. Vendar 
brez spoštovanja in doslednega izvajanja vseh nas kot celotne družbe in vas predstavnikov 
gospodarstva, boljših rezultatov ne moremo pričakovati. 
 
Od nas je odvisno ali bo prihod korona virusa zaustavil delovni proces in normalen potek 
življenja. Vsi mi se moramo zavedati, da moramo skupaj z zaposlenimi, vključno z njihovimi 
svojci, spremeniti svoje navade. S prilagojenim skupnim sobivanjem ob upoštevanju vseh 
danih ukrepov za preprečitev širjenja Covid 19, lahko bistveno pripomoremo k zaustavitvi 
širjenja. Slovenija si ne more privoščiti vnovičnega zapiranja gospodarstva. 
 
Ni dovolj, da samo poskrbimo za ukrepe, pomembno je, da delavci razumejo, zakaj in kako se 
morajo obnašati. 
 
Odgovornost za to, da v delovnih okoljih ne prihaja do izbruhov ni le na strani vodstva, da 
zaščiti zaposlene, kupce in partnerje, ampak tudi vseh ostalih, zlasti zaposlenih. Na koncu je 
dovolj, da ob vseh ukrepih, ki jih podjetje uvede, samo en zaposleni, ki je okužen, tega ne 
upošteva in  lahko  vpliva na širši vnos virusa med zaposlene in posledično zaustavitev 
delovnega procesa. 
 
Hitro ukrepanje uprave v podjetju Pivka d.d, ob pomoči in vodenju Civilne zaščite, NIJZ, Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, župana občine Pivka Občine Pivka g. Roberta 
Smrdelj in vseh zaposlenih, je uspešno  zaustavilo širitev enega večjih žarišč v Sloveniji. 
 
Spoštovani predstavniki podjetij, v dneh ki prihajajo se obračam na vas, da  dnevno preverjate 
počutje in zdravstveno stanje zaposlenih ter zagotovite še dodatne ukrepe, s katerimi lahko 
ob spoštovanju in aktivnem izvajanju preprečimo širitev virusa COVID 19. Predstavite 
zaposlenim mobilno aplikacijo Ostani Zdrav, kot še en dodatek k zaustavitvi širjenja virusa. 
 



V primeru vnosa virusa v vaše podjetje sem prepričan, da bomo skupaj našli pravilno pot 
zaustavitve širjenja in bo delovni proces lahko deloval naprej. 
 
Zaščitimo trdnost našega gospodarstva, tradicije, kvalitete in ohranimo delovna mesta z 
DOSLEDNIM izvajanjem zaščitnih ukrepov. 
 
Ostanite ZDRAVI! 
 
 

             Sandi Curk, l.r. 
Poveljnik CZ za Notranjsko 

 


