
                                                                                      

Civilna zaščita Gorje in 
Občina Gorje 

 

Pregled aktivnosti Civilne zaščite in Občine Gorje do 13. aprila 2020 in ostala obvestila 
 
Pripravljen je bil operativni načrt za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 ter usklajen z vsemi 
sodelujočimi organizacijami. 
 
V času od 16.3.2020 do vključno 13.4.2020 so v Občini Gorje prostovoljci opravili skupaj 757 ur (marca 
430,5 ure in aprila 326,5 ure). Od tega je bilo 550 ur opravljeno pri izvedbi rediteljske službe pred 
trgovinama Mercator in Pošto Gorje (marca 247 ur in aprila 303 ure). Ostale ure so bile opravljene pri 
razdeljevanju paketov hrane upravičencem (KO RK Gorje in Župnijska Karitas Gorje), pri pripravi in 
razdeljevanju zaščitnih mask gospodinjstvom ter pri izvedbi ostalih nalog na področju zaščite, reševanja in 
pomoči. 
 
V občini Gorje je bilo v času od 16.3. do 13.4. razdeljenih 40 brezplačnih paketov hrane in 2 plačljiva 
paketa. Razdelili so jih prostovoljci KO RK Gorje in Župnijske Karitas Gorje. 
Po gospodinjstvih je bilo razdeljenih 2240 pralnih zaščit za obraz (1.220 paketov po 2 kos zaščitne 
opreme) skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje. 
 
Skrbimo za primerno količino varovalne opreme, ki jo zagotavljamo bodisi z direktnim nakupom bodisi 
preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Varovalno opremo po potrebi izdajamo tistim organizacijam, ki jo 
potrebujejo pri izvajanju nalog. 
 
 
Ostala obvestila: 
o občanke in občane pozivamo k upoštevanju prepovedi glede uporabe odprtega ognja v naravi. V 

Sloveniji je razglašena visoka požarna ogroženost.  
 
o pozivamo na strpno vedenje na javnih površinah in v javnih prostorih (trgovine, pošta) ter upoštevanje 

navodil glede nujne uporabe zaščitne opreme in sredstev. 
 
o V času epidemije zaradi bolezni COVID-19 je kakršnokoli dotikanje odloženih odpadkov strogo 

odsvetovano. Brskanje po smeteh ter zabojnikih lahko povzroči širjenje okužb, tudi z novim korona 
virusom. Le s spoštovanjem vseh navodil bomo preprečili širjenje bolezni COVID-19. Priporočila za 
čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19) si 
preberite na https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ciscenje-in-ravnanje-z-odpadki-v-domaci-oskrbi-
pri-ljudeh-s-covid-19-ali-sumom-na.  

 
o Epidemija korona virusa je velika preizkušnja za družbo in posameznike. V tem zahtevnem času se 

lahko marsikdo znajde v stiski, zato Društvo psihologov Slovenije v sodelovanju z NIJZ nudi psihološko 
podporo. Podpora je na voljo preko telefonske številke 041 443 443 za krajši pogovor za: 

 čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi 
povezanih odzivov; 

 podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19; 
 podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19; 
 priporočila in podporo pri vzgoji otrok in izvajanju šolskih obveznosti v teh posebnih 

okoliščinah; 
 podporo ob soočanju s partnersko krizo v času bivanja v izolaciji; 
 razmislek o drugih duševnih spremembah, ki jih doživljamo v tem obdobju. 

Linije so odprte vsak dan: 
 delavniki: od 16h do 24h 
 sobota in nedelja: 12h do 24h 
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