
 
 

 
Organizacija Civilne zaščite in občine Gorje ob pojavu virusa COVID-19 
 
 
Takoj ob pojavu korona virusa v Sloveniji se je dne 12.3.2020 na predlog Župana Občine Gorje 
sestal krizni štab CZ Gorje v razširjeni zasedbi. Na tem sestanku so bili prisotni predstavniki 
gorjanskih gasilskih društev Podhom in Zgornje Gorje, Osnovne šole Gorje, obeh humanitarnih 
društev (Rdeči križ in Karitas), Zdravstvenega doma Bled, Medobčinskega inšpektorata ter 
Policijske postaje Bled.   
 
Na podlagi znanih informacij in priporočil (Vlada RS, CZ, NIJZ in WHO) se je takoj pristopilo k 
pripravi in izvajanju Operativnega načrta za preprečitev okužbe s COVID-19 za občino Gorje.  
 
Načrt je bil pripravljen s strani strokovnih sodelavcev Gasilske zveze Bled-Bohinj s katero ima 
Občina Gorje že od 1.6.2007 sklenjeno pogodbo za opravljanje strokovnih nalog s področja 
zaščite in reševanja. Koordinator aktivnosti in zakoniti zastopnik pri GZ Bled – Bohinj je 
domačin, Jakob Por, priznani certificirani strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami s področja 
zaščite in reševanja.  
 

Za opravljanje vseh strokovnih nalog s področja zaščite in reševane Gasilske zveze Bled-Bohinj 
občina s proračunom vsako leto zagotovi določen znesek. V dogovoru med Gasilsko zvezo in 
Občino stroška za tovrstne strokovne naloge zveza ne zaračunava, temveč ga nameni za 
nabavo zaščitne in reševalne opreme. Strokovne naloge s tega področja prav tako opravlja 
Jakob Por in sicer prostovoljno, kar pomeni, da za to ne prejme nobenega plačila.  
 
Tudi sicer so glavni nosilci sistema zaščite in reševanja (Civilna zaščita) prostovoljci. Tovrstno 
prostovoljstvo temelji na izjemno srčnem, požrtvovalnem odnosu do sočloveka in na 
nadpovprečnim odnosom do kolektivne odgovornosti pri vzpostavljanju in vzdrževanju 
sistema zaščite in reševanja tudi v posebnih okoliščinah, kot je trenutno razglašena epidemija.  
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so se nesebično odzvali pozivu Civilne zaščite 
in Občine (objavljen 16. in 20. marca). Seznam prostovoljcev se stalno dopolnjuje. Vodi in 
osvežuje ga koordinator Civilne zaščite Gorje, razporejanje in koordiniranje dela prostovoljcev 
pa zaradi dolgoletnih izkušenj, ki jih ima pri vodenju raznih prireditev in prostovoljskih akcij v 
občini Gorje, uspešno vodi podžupanja ga. Danijela Mandeljc. Zaradi nekaterih očitkov o 
prejemanju plačil koordinatorjev, na tem mestu poudarjamo, da oba svoje delo opravljata 
prostovoljno in brez plačila.  
 
Operativni načrt za preprečitev okužbe s COVID-19 se stalno dopolnjuje glede na zaznane 
potrebe, predvidevanja in sprejeto zakonodajo. Vse aktivnosti v zvezi z ukrepanjem za 
preprečitev širjenja virusa se beležijo in poročajo ustreznim službam.  
 
Med pomembnejše aktivnosti v času izrednih razmer, ki jih izvajata občina in Civilna zaščita  je 
nabava zaščitne opreme. Opremo delno nabavljamo preko štaba CZ Republike Slovenije, delno 
pa neposredno glede na zaznane potrebe. Vzpostavljen je sistem nakupa in dostave  



 
 
 
nujnih življenjskih potrebščin osebam, ki nimajo druge možnosti. Prostovoljci skrbijo za 
izvajanje navodil glede vstopa v javne prostore (trgovina in pošta). V javne prostore je 
dovoljeno vstopati le z zaščitno opremo, s katero zaščitimo sebe in druge. V ta namen je občina 
pri sekciji tekstilcev pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Radovljica naročila higiensko 
zaščito za obraz. Vsakemu gorjanskemu gospodinjstvu sta namenjeni dve pralni higienski 
zaščiti za obraz.  
 
Prosimo, da še naprej aktivno spremljate in spoštujete obvestila priznanih strokovnih služb 
(Občine, Vlade RS, NIJZ, WHO in Civilne zaščite).  
Ob tem vas opozarjamo, da ste pri informacijah iz vseh drugih virov previdni in jih berete z 
razumno mero skeptičnosti.   
 
Vsem občankam in občanom bi se ob tem zahvalil za izjemno mero strpnosti, potrpežljivosti 
in upoštevanje navodil in priporočil Vlade RS, NIJZ, CZ in Občine.  
 
Vsem prostovoljcem pa bi se za njihovo požrtvovalno in srčno pomoč pri obvladovanju širjenja 
Covid-19, rad še enkrat iskreno zahvalil.  
 
Samo skupaj bomo premagali virus. 
 
 

Župan občine Gorje Peter Torkar l.r. 
 
  

 
 
 
  
 
 
 


