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Spletna trgovina RUNDASEKUNDA 
Z našo spletno trgovino Rundasekunda.si smo se pridružili spletni platformi Digitalna solidarnost 
(https://digitalna-solidarnost.si/spletni_nakupi/) saj omogočamo brezplačno dostavo vse naših 
izdelkov. 

 
 

Donacije računalniške opreme za otroke iz socialno ogroženih družin 
V Pivovarni Laško Union se v teh dneh aktivno odzivamo odgovornim dobrodelnim pobudam, 
ki v času pandemije pomagajo najbolj izpostavljenim. Pridružili smo se dobrodelnemu projektu 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki pomaga učenkam in učencem iz socialno šibkejših 
okolij pri izobraževanju na daljavo. Donirali smo 25 tabličnih računalnikov, ki jih bodo že od 
danes dalje uporabljali učenci osnovnih šol v Celju in Žalcu. Več o projektu na 
https://www.gov.si/novice/2020-04-07-dobrodelni-projekt-ob-izobrazevanju-na-daljavo-
drugi-del/ 
Prav tako pa nadaljujemo z lani pričetim dobrodelnim sodelovanjem s slovenskimi 
bolnišničnimi šolami. Kar 11 jih je v Sloveniji, letno se v njih šola 6.500 otrok, in kjer se 
poučevanje na daljavo izvaja že od leta 1996. Med epidemijo tudi bolnišnične šole potekajo 
na daljavo, tako za tiste obolele učence in dijake, ki so doma, kot za tiste, ki so ostali v 
bolnišnicah. Tablični računalniki bodo otrokom in dijakom v veliko pomoč, zato jih bomo ta 
teden predali še 15. Pomembno je, da se podpiramo in si pomagamo. 
 
#VarimoBoljšiSvet #SolidarnostSSkupnostjo #PivovarnaLaškoUnion #koronavirus 
#ŠolanjeNaDaljavo 
 
Finančna donacija za zdravstveno opremo Splošne bolnišnice Celje 

V Pivovarni Laško Union se v teh dneh aktivno odzivamo na pobude zbiranja sredstev tako pod 
okriljem iniciative »Skupaj zmoremo več« Gospodarskega kroga, kot tudi drugih slovenskih 
dobrodelnih organizacij. S tem izkazujemo našo solidarnost in posluh za lokalno skupnost. 
Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov, poudarja, da smo vsi medsebojno 
povezani: »Sedaj je čas za družbeno odgovornost in solidarnost med skupnostmi, podjetji, 
državami v Evropi in na globalni ravni, saj lahko le skupaj premagamo nastalo situacijo. V 
Pivovarni Laško Union smo se z donacijami odzvali na številne klice na pomoč. S temi gestami 
kot ambasadorji varnosti in zdravja izkazujemo svojo solidarnost tako do nacionalne kot do 
lokalnih skupnosti.«  
V teh dneh se tudi mi prilagajamo razmeram, ki so nastale zaradi epidemije. Zavzeto sledimo 
štirim načelom: varnost in zdravje vseh sta na prvem mestu, varovanje zaposlitev v največji 

https://digitalna-solidarnost.si/spletni_nakupi/
https://www.gov.si/novice/2020-04-07-dobrodelni-projekt-ob-izobrazevanju-na-daljavo-drugi-del/
https://www.gov.si/novice/2020-04-07-dobrodelni-projekt-ob-izobrazevanju-na-daljavo-drugi-del/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA-ZOBkBUycI3H3lxjZxvoUu8g-vtVT7OQ0/
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možni meri, skrb za kontinuiteto poslovanja in solidarnost med ljudmi. Slednje potrjuje tudi 
naša donacija za nakup medicinske opreme v pobudi Regionalne gospodarske zbornice Celje. 
Več na: https://bit.ly/2UOy1qJ  
#VarimoBoljšiSvet #SolidarnostSSkupnostjo #PivovarnaLaškoUnion #koronavirus 

 
Donacije brezalkoholne pijače 
Zdravstveni delavci 
Na svetovni dan zdravja smo Univerzitenemu kliničnemu centru v Ljubljani (UKC) dostavili že 
drugo pošiljko brezalkoholne pijače za medicinsko osebje, ki v teh dneh neumorno skrbi za 
obolele ter za tiste, ki na podlagi svojih simptomov sumijo, da so okuženi s COVID-19.  
Na današnji dan imajo v UKC 52 hospitaliziranih bolnikov, od tega jih je 13 v Enoti intenzivne 
terapije in enega na oddelku Ginekološke klinike. Velik poklon gre celotnemu osebju UKC. 
#VarimoBoljšiSvet #PLUSolidarnost #koronavirus #SvetovniDanZdravja 

 
 

https://bit.ly/2UOy1qJ
https://heineken.workplace.com/hashtag/varimobolj%C5%A1isvet?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://heineken.workplace.com/hashtag/plusolidarnost?source=note&epa=HASHTAG
https://heineken.workplace.com/hashtag/koronavirus?source=note&epa=HASHTAG
https://heineken.workplace.com/hashtag/svetovnidanzdravja?source=note&epa=HASHTAG
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Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v  Ljubljani izvaja diagnostiko novega koronavirusa 
SARS-CoV-2 24/7 vse dni v tednu, zato smo se odločili, da jim doniramo naše brezalkoholne 
izdelke, da jim vsaj na ta način izrečemo poklon. V imenu vseh sodelavcev Inštituta se nam je 
za donacijo in s tem prepoznavo pomembnosti njihovega dela v času epidemije COVID 2019 
zahvalili predstojnik dr. Miroslav Petrovec, ki je poudaril je, da mu kot predstojniku Inštituta 
zelo veliko pomeni, da tudi na tak način omogočimo zaposlenim, ki delajo 24 ur dnevno na 
zelo odgovornih in napornih delovnih mestih malo oddiha in nekoliko sprostitve v redkih 
minutah, ki so na voljo za odmor. 
#PLUSolidarnost #VarimoBoljšiSvet 

 
 

https://heineken.workplace.com/photo.php?fbid=217963009429115&set=pcb.2299956260296750&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDqDDr0lPjIotRFVS02b0QRkWgNDYWSP6ZgCoesxNYyVKUl6N24l-idN71Ets85i66LtX-yZm7TTnDk
https://heineken.workplace.com/photo.php?fbid=217963009429115&set=pcb.2299956260296750&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDqDDr0lPjIotRFVS02b0QRkWgNDYWSP6ZgCoesxNYyVKUl6N24l-idN71Ets85i66LtX-yZm7TTnDk
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Donacija Civilni zaščiti 
Danes je Civilna zaščita Laško na lokaciji naše 
Pivovarne Laško prevzela prvi del donirane pijače, 
Laško Zlatorog 0,0 %. Ponosni smo na to, da lahko 
tistim ekipam, ki neumorno v teh dneh skrbijo za 
pomoči najbolj potrebne, lahko ponudimo 
osvežitev z našimi izdelki. Donacijo je v imenu PLU 
predal Janez Hrastnik. 
 
#PLUSolidarnost #VarimoBoljšiSvet 
 

 
 
 
 
 
Donacija brezdomcem 

 

V Ljubljani na Poljanski ulici deluje Zavetišče za 
brezdomce, kjer je tudi Razdeljevalnica hrane, ki 
brezdomcem enkrat dnevno nudi brezplačen topel 
obrok, lahko pa se med obiskom tudi umijejo in 
preoblečejo ter pogovorijo z uslužbenci. Ker so v teh 
dneh iz higienskih in varnostnih razlogov zaprti vsi pitniki 
vode v Ljubljani in ker se Zavetišče sooča s 
pomanjkanjem sredstev za nakup pijače, smo jim v teh 

dneh donirali pijačo iz našega brezalkoholnega nabora.  
 
#PLUSolidarnost #VarimoBoljšiSvet 
 
 
 
Povabilo zaposlenim k prostovoljnemu delu v hmeljiščih 
Zaposlene smo povabili, da se prijavijo. To še ni za javno objavo, več informacij bomo imeli v 
začetku naslednjega tedna. 

mailto:janez.hrastnik@heineken.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brezdomci-zavetisce.si%2F&data=02%7C01%7CAlenka.Rozman%40heineken.com%7C8be5f1502b51413b7a3008d7daf477bb%7C66e853deece344dd9d66ee6bdf4159d4%7C0%7C0%7C637218615915204350&sdata=P%2BVARg%2BLkBIpE8EB%2BKD%2FlWwgtEofDakrgf2Wb%2FNByEY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brezdomci-zavetisce.si%2F&data=02%7C01%7CAlenka.Rozman%40heineken.com%7C8be5f1502b51413b7a3008d7daf477bb%7C66e853deece344dd9d66ee6bdf4159d4%7C0%7C0%7C637218615915204350&sdata=P%2BVARg%2BLkBIpE8EB%2BKD%2FlWwgtEofDakrgf2Wb%2FNByEY%3D&reserved=0
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