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V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

POROČILO O AKTIVNOSTIH IZVAJANJA 
OPERATIVNEGA NAČRTA COVID – 19 

 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval Bojan Jakopič, predsednik civilne 
zaščite občine Gorje.  
 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Gorje se seznani s poročilo o aktivnostih izvajanja operativnega 
načrta COVID – 19.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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POROČILO 
o odzivu na pandemijo virusa COVID-19 

 

 
 
 

IZDELALI: Organ Datum 
Jakob POR GZ Bled - Bohinj 28.5.2020 
Bojan JAKOPIČ Štab CZ Gorje 28.5.2020 
Martina HRIBAR BRUS Občina Gorje 15.5.2020 
Mojca BREJC in Tatjana PINTAR OŠ Gorje 15.5.2020 

 
 

Zgornje Gorje, maj 2020 
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UVOD 
V RS je bila 12. marca 2020 razglašena epidemija zaradi povečevanja okužb z novim 
koronavirusom COVID-19. Razglas o epidemiji je pričel veljati navedenega dne ob 18:00 
uri.  
 
Na nivoju države je bil tako aktiviran državni načrt za primer pandemije, na nivoju 
Gorenjske regije pa regijski načrt za primer pandemije.  
 
Občinskih načrtov za takšne primere ni bilo potrebno izdelovati. Tako v Občini Gorje pred 
pričetkom razglasa pandemije nismo imeli izdelanega načrta zaščite in reševanja za 
primer pandemije. 
 
Na nivoju države ter regije je aktivnosti usklajeval pristojni štab CZ.  
 

PRIPRAVE NA IZVAJANJE AKTIVNOSTI 
o Pričetek aktivnosti v Občini Gorje 
Župan Občine Gorje Peter TORKAR je v četrtek, 12. marca 2020 ob 14:30 sklical krizni 
sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki: 

 Župan Občine Gorje Peter TORKAR; 
 Zdravstveni dom Bled (direktor Leopold ZONIK); 
 Štab CZ Občine Gorje (poveljnik Bojan JAKOPIČ); 
 Gasilska zveza Bled – Bohinj (predsednik Jakob POR); 
 Občinska uprava Občine Gorje (Martina HRIBAR BRUS); 
 Policijska postaja Bled (Boštjan LENČEK, Gašper FRANC); 
 Osnovna šola Gorje (ravnateljica Mojca BREJC) 
 Krajevna organizacija RK Gorje (predsednica Nina REPE, Slavica TORKAR); 
 Župnijska Karitas Gorje (tajnica Anica AŽMAN); 

 
Na sestanku so bili prisotni seznanjeni z nevarnostjo pandemije ter s pripravljenostjo in 
nalogami posameznih organizacij za preprečevanje širitve okužbe. 
 
Dogovorjeno je tudi bilo, da bo v Občini Gorje aktivnosti za preprečevanje širjenja okužbe 
usklajeval Štab CZ Občine Gorje v ožji sestavi pod vodstvom poveljnika CZ Bojana JAKOPIČA. 
 

o Občinska uprava Občine Gorje 
 
Uvedba enotne številke za pomoč v Občini Gorje 
14. marca je bilo na sestanku Štaba CZ dogovorjeno, da bomo v Občini Gorje vzpostavili 
enotno telefonsko številko, preko katere bodo lahko občani zaprosili za morebitno pomoč ali 
pa preko te številke dobili tudi prave informacije o stanju in dolžnem ravnanju. 
 
V času uradnih ur Občine Gorje je bila kot enotna številka določena telefonska številka 
tajništva Občine Gorje. Dogovorili pa smo se, da bi v primeru, če se bo kriza stopnjevala, v 
dežurni sobi PGD Gorje izven uradnih ur Občine Gorje vzpostavili dežurstvo ter tja po koncu 
uradnih ur občine prevezali to enotno številko. Tega ukrepa ni bilo potrebno izvesti. 
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Vodenje ustreznih evidenc in priprava poročil 
Občinska uprava Občine Gorje je sprejemala naročila za dostavo paketov hrane ter te podatke 
posredovala v trgovino Mercator ter predsednici KO RK Gorje. O vsem tem je bila vodena tudi 
ustrezna evidenca. 
 
O porabi sredstev proračunske rezerve so izdelana mesečna poročila za izdatke, povezane z 
ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. 
 
Izdaja odredb, priporočil in navodil 
Že dne 12.3.2020 je župan Občine Gorje izdal priporočilo o zaprtju vseh gostinskih lokalov v 
Občini Gorje. 
 
Dne 13.3.2020 je župan Občine Gorje izdal odredbo o aktiviranju Štaba CZ Občine Gorje v 
operativni sestavi ter o izvajanju ukrepov za omejevanje okužbe v Občini Gorje (št. zadeve: 
181-1/2020). Istočasno z Odredbo o aktiviranju Štaba občinske CZ je župan izdal Sklep o 
financiranju proračunskih izdatkov povezanih z epidemijo iz proračunske rezerve občine. 
 
Dne 15.3. je bilo izdano navodilo za izvajanje rediteljske službe pred trgovinama Mercator in 
poslovalnico Pošte. Rediteljstvo so prostovoljci opravljali od 16.3. do 9.5.2020. 
 
Dne 20.3. je bila izdana Uredba o prepovedi uporabe vseh otroških igrišč ter zunanjih športnih 
površin v Občini Gorje. Otroška igrišča in športne površine so bile tudi ustrezno označene in 
ograjene. 
 
Navodila in priporočila glede ravnanja za preprečevanje širjenja virusa so bila izobešena na 
devet plakatnih mest na območju občine Gorje.  
 

o Priprave sil za zaščito, reševanje in pomoč 
Dne 14.3.2020 se je poveljnik CZ Občine Gorje udeležil seje Štaba CZ za Gorenjsko v razširjeni 
sestavi. Tam je prejel osnovne informacije o predvideni aktivnosti sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ter drugih sestavov v času epidemije s COVID-19. 
 

Štab CZ in enote CZ 
Dne 14.3.2020 se je sestal Štab CZ Občine Gorje v operativni sestavi. Na sestanku so bili 
prisotni: 
 Poveljnik CZ Bojan JAKOPIČ; 
 Namestnik poveljnika CZ Jakob POR; 
 Član štaba CZ, odgovoren za varstvo pred požarom Borut KUNSTELJ ter 
 Župan Občine Gorje Peter TORKAR. 
 
Dogovorjeno je bilo, da takoj pričnemo pripravljati Operativni načrt za preprečevanje širjenja 
okužbe v Občini Gorje. Za pripravo načrta je bil zadolžen Jakob POR iz GZ Bled – Bohinj. 
Dogovorjeno je tudi bilo, da pričnemo z zbiranjem prostovoljcev, ki bi v primeru potrebe 
opravljali različne naloge, vezane na preprečevanje širjenja okužbe. 
 
Na predlog Gasilskega poveljstva Občine Gorje je bilo tudi odločeno, da operativnih gasilcev 
iz obeh gasilskih društev ne bomo uporabljali za izvajanje preventivnih ali rediteljskih nalog, 
saj je potrebno ohranjati intervencijsko pripravljenost obeh operativnih gasilskih enot. 
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Dnevno smo spremljali stanje v Zdravstvenem domu Bled, Domu dr. Janka BENEDIKA v 
Radovljici ter v drugih domovih starostnikov, kjer so po naših podatkih nameščeni občani iz 
Občine Gorje. 
 
O stanju in aktivnostih, ki smo jih izvajali v občini, smo dnevno poročali na URSZR, Izpostava 
Kranj ter Štabu CZ za Gorenjsko. 

 
Gasilsko poveljstvo Občine Gorje in PGD iz Občine Gorje 
V Občini Gorje delujeta dve prostovoljni gasilski društvi in sicer PGD Gorje, ki je osrednja 
gasilska enota III. kategorije in PGD Podhom, ki je enota I. kategorije. Enota PGD Podhom 
ima v svojem sestavu tudi ekipo bolničarjev z ustrezno opremo za posredovanje ob 
naravnih in drugih nesrečah. 
 
Gasilsko poveljstvo Občine Gorje se je sestalo dne 14.3.2020. Na sestanku so bili prisotni 
seznanjeni z razglašeno pandemijo ter nevarnostjo širjenja okužbe z novim 
koronavirusom COVID-19. Na sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da bomo v posameznih 
gasilskih enotah preverili stanje osebne varovalne opreme ter da bomo o njenem stanju 
vodili enotno evidenco. Poveljnika PGD morata spremljati zdravstveno sposobnost 
operativnih gasilcev ter o stanju sprotno poročati poveljniku GPO Gorje, ta pa naprej 
obvešča poveljnika CZ. 
 
Vse operativne gasilce smo preko sistema SMS obveščanja opozorili, naj spremljajo svoje 
zdravstveno stanje ter o neprimernosti za udeležbo na intervencijah takoj obvestijo 
svojega poveljnika enote. Opozorili smo jih tudi, da naj na intervencije hodijo samo zdravi. 
V času epidemije nismo imeli težav z operativno pripravljenostjo gasilskih enot.  
 
Razglašena je bila tudi povečana požarna ogroženost v naravnem okolju ter posledično 
tudi prepoved kurjenja v naravi. 
 

o Priprave humanitarnih organizacij v občini 
 
Krajevna organizacija RK Gorje 
Krajevno organizacijo RK Gorje od letos dalje vodi Nina REPE. KO RK Gorje ima po vaseh 
poverjenike, ki vaščane osebno poznajo. Dodeljevanje pomoči poteka preko teh 
poverjenikov. 
 
Število poverjenikov po vaseh je naslednje: 

 
Vas - naselje KO RK Gorje 

Zatrnik 1 
Krnica 2 
Zgornje Gorje 2 
Poljšica 1 
Mevkuž 1 
Spodnje Laze 1 
Zgornje Laze  
Višelnica  
Spodnje Gorje 11 
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Podhom 5 
Grabče  2 

SKUPAJ 24 
 

Krajevna organizacija RK Gorje je povezana v Območno združenje RK Radovljica. 
 
Župnijska Karitas Gorje 
V Občini Gorje aktivno deluje tudi Župnijsko Karitas Gorje. Vodi jo Anica AŽMAN 
Dodeljevanje pomoči poteka preko prostovoljcev Župnijske Karitas. 
Župnijska Karitas Gorje je povezana v Škofijsko Karitas ljubljanske Nadškofije. 
 
Ostale humanitarne organizacije 
Preko elektronske pošte nam je 20. marca 2020 pomoč pri obvladovanju pandemije 
ponudilo tudi humanitarno društvo ADRA Slovenija. Dogovorjeno je bilo, da jih bomo v 
primeru potrebe poklicali na pomoč. O načinu dela ter o usklajevanju aktivnosti je bila 
dne 1.4.2020 med Humanitarnim društvom ADRA in Občino Gorje sklenjena in podpisana 
tudi posebna pogodba. S to pogodbo je bilo dogovorjeno, da je pomoč prostovoljcev 
društva ADRA brezplačna, pred pričetkom njihove aktivnosti pa jih je potrebno seznaniti 
s stanjem na terenu ter preko CZ usmerjati njihovo dejavnost. 

 

UKREPI / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP 
 
o Priprava Operativnega načrta za preprečevanje širjenja 
okužbe z virusom COVID-19 
Občina Gorje ima z Gasilsko zvezo Bled – Bohinj sklenjeno Pogodbo o opravljanju 
strokovnih nalog na področju zaščite in reševanja. Zato je bila tudi GZ Bled – Bohinj 
zadolžena, da pripravi Operativni načrt za preprečevanje širjenja okužbe za občino. 
Prva verzija operativnega načrta je bila pripravljena 15.3.2020. Nato smo načrt sprotno 
dopolnjevali in nadgrajevali. Zadnja verzija načrta je bila izdelana 24.3.2020. 
Po končanju izvajanja vseh ukrepov bo potrebno Operativni načrt ponovno pregledati in 
dopolniti ter seveda uskladiti z regijskim načrtom ZiR. Tako bo lahko služil kot kvaliteten 
opomnik v primeru, če se nam bo nevarnost okužbe ponovila. 
 

o Dejavnost Štaba CZ Občine Gorje  
Štab CZ Občine Gorje se je v času izvajanja ukrepov sestajal v operativni sestavi. 
Posvetovanja so bila opravljena preko telefonskih razgovorov ali pa preko elektronske 
pošte. V večini so sodelovali trije člani štaba, delo pa je usklajeval poveljnik CZ Občine 
Gorje Bojan JAKOPIČ. 
 
V času od 12.3. do 30.5. so člani Štaba CZ Občine Gorje pri izvajanju ali usklajevanju 
nalog opravili skupaj 172,5 ur dela in sicer: 

 Marca  37,5 ur; 
 Aprila  68,0 ur in 
 Maja  67,0 ur. 
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o Zagotavljanje prehrane starejšim osebam, osebam v 
samoizolaciji ali osebam v karanteni 
 

Zagotavljanje toplih obrokov starejšim osebam, osebam v samoizolaciji ali osebam 
v karanteni 
V Občini Gorje sta pred pričetkom pandemije starejšim osebam zagotavljala tople obroke 
dva ponudnika: 

 Dom dr. Janka BENEDIKA iz Radovljice za 4 osebe in 
 Gostišče Jager iz Zatrnika za 2 osebi. 

 
Od sobote, 14.3.2020 dalje je bilo gostišče Jager zaprto. Od tega dne dalje je gostišče  
prenehalo razvažati tople obroke naročnikom, o čemer sta bila oba naročnika tudi 
pravočasno seznanjena. Oba naročnika prehrane sta si po zagotovilih lastnika sposobna 
sama zagotavljati prehrano. 

 
Oskrba s toplimi obroki, ki jo je zagotavljal Dom dr. Janka Benedika iz Radovljice, je 
potekala normalno in nemoteno ter v skladu z navodili stroke. V Občino Gorje so 
dostavljali 4 kosila. Dva v okviru socialnega servisa (Poljšica, Spodnje Gorje), dva pa v 
okviru pomoči na domu (Spodnje Gorje, Mevkuž). 

 
Štab CZ je razmišljal tudi o uporabi kapacitet kuhinje v OŠ Gorje v primeru, če bi se kriza 
poglobila in bi bilo potrebno v Občini Gorje tople obroke zagotavljati večjemu številu oseb. 
K sreči to ni bilo potrebno. 

 
V času trajanja izrednih ukrepov sta pomoč pri dostavi toplih obrokov ponudila gostišči 
Jager iz Zatrnika ter pizzerija Betlehem iz Spodnjih Gorij, vendar njihovo sodelovanje pri 
dostavi toplih obrokov ni bilo potrebno. 

 

Zagotavljanje nujnih življenjskih potrebščin starejšim osebam, osebam v 
samoizolaciji ali osebam v karanteni 
Za osebe, ki si same zaradi različnih vzrokov nebi mogle nabavljati prehrambenih artiklov, 
smo v Občini Gorje izvajali naslednje aktivnosti: 
1. KO RK Gorje ter Župnijska Karitas Gorje sta upravičencem razdelili pakete hrane. Tako 

je bilo razdeljenih naslednje število paketov hrane: 
KO RK je v času od 26. in 7. aprila razdelila 27 paketov hrane upravičencem iz 
njihovega seznama; 
Župnijska Karitas Gorje je 27. in 28. marca razdelila 15 paketov hrane upravičencem 
iz njihovega seznama. 
Osnovna šola Gorje je iz svojega skladišča darovala pokvarljive artikle (sir in mlečne 
namaze), ki so jih nato prostovoljci KO RK Gorje vključili v pakete hrane za 
upravičence. 

 
2. Občina Gorje je v dogovoru z vodstvom Mercatorja pripravila seznam artiklov, ki so 

sestavljali enega od vnaprej dogovorjenih oziroma določenih  paketov (A, B ali C). 
Občan je lahko preko enotne številke na Občini Gorje naročil enega od paketov, ki so 
mu ga nato dostavili prostovoljci KO RK. Paket so pripravili v trgovini Mercator v 
Zgornjih Gorjah. Denar za plačilo paketov je založila Občina Gorje, nato pa bo po 
končani epidemiji Občina Gorje paket zaračunala naročniku. 
Prostovoljci KO RK so dostavili 2 kom. tako naročenih paketov. 
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Pri pripravi in dostavi paketov hrane je sodelovalo skupaj 16 prostovoljcev, ki so pri tem 
opravili 48 ur dela. 

 

o Zagotavljanje nege na domu starejših oseb 
V Občini Gorje zagotavljajo pomoč težje pokretnim osebam na domu delavci Doma dr. 
Janka Benedika iz Radovljica. Prejemnikov te pomoči je v občini 13, v času izvajanja 
ukrepov pa so jo nudili 11 osebam (pri enem so bili sorodniki doma, en oskrbovanec pa 
je bil v bolnišnici). Tudi v času izvajanja ukrepov so to pomoč izvajali nemoteno in v 
skladu s priporočili stroke. V Občini Gorje nismo zaznali nobenih problemov v zvezi s tem. 
Število uporabnikov te pomoči po vaseh in naseljih je bilo naslednje: 
 

Vas - naselje Število oskrbov. Opomba 
Zgornje Gorje 2  
Mevkuž 1  
Laze 1  
Višelnica 2  
Spodnje Gorje 4  

Podhom 1  
SKUPAJ 11  

 

o Opravljanje rediteljske službe 
Takoj po razglasitvi pandemije v RS ter po določitvi zaščitnih ukrepov smo v Občini Gorje 
ocenjevali, da je potrebno za dosledno uveljavljanje predpisanih ukrepov uvesti 
rediteljsko službo pred obema trgovinama Mercator. Naloge rediteljev so opravljali 
prostovoljci, njihovo razporeditev pa je usklajevala predsednica Društva upokojencev 
Gorje Danijela MANDELJC. 
Reditelji so svoje delo opravljali v delovnem času trgovin od 16.3.2020 do vključno 
9.5.2020. 
 
Na prošnjo Pošte Gorje so bili od 31. marca do 21. aprila reditelji tudi pred Pošto Gorje. 
Naloga rediteljev je bila, da so v prostore trgovine in pošte spuščali le določeno število 
oseb hkrati, ti pa so morali biti tudi ustrezno opremljeni z osebno varovalno opremo 
(maska ter nekaj časa tudi rokavice). 
Tako so reditelji pri izvajanju tega dela opravili naslednje število ur: 

 Marec:  21 prostovoljcev je opravilo 291,5 ur dela; 
 April:  24 prostovoljcev je opravilo 573,0 ur dela in 
 Maj:  8 prostovoljcev je opravilo    54,0 ur dela. 

Skupaj so prostovoljci pri opravljanju rediteljske službe opravili 918,5 ur prostovoljnega 
dela. 
 
V naprej smo se pripravili tudi za primer, če bi bilo potrebno pred Zdravstvenim 
domom na Bledu izvajati rediteljsko službo. Za izvedbo in usklajevanje tega ukrepa je 
bila zadolžena Slavica TORKAR iz KO RK Gorje, rediteljsko službo pa bi izvajali prostovoljci 
iz seznama. 
Izvajanje tega ukrepa ni bilo potrebno. 
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o Opravljanje prevozov 
Za izvedbo potrebnih prevozov smo imeli v Občini Gorje dogovorjeno uporabo kombijev: 

 PGD Gorje; 
 PGD Podhom; 
 Športno društvo Gorje (2 kombija) ter 
 OŠ Gorje (2 kombija). 

Za vožnjo kombijev PGD je bilo dogovorjeno, da jih bodo vozili člani PGD, ki niso vključeni 
v operativno gasilsko enoto. 
Izvajanje nujnih prevozov do sedaj ni bilo potrebno. Kombiji PGD so bili nekajkrat 
uporabljeni samo za dostavo nabavljene oziroma pridobljene osebne varovalne opreme. 
 

o Seznam prostovoljcev 
Že ob začetku pandemije smo ocenjevali, da bomo za izvajanje nekaterih ukrepov 
potrebovali prostovoljce. Zato smo preko uradne spletne strani Občine Gorje, preko 
občinskega glasila ter preko družbenih omrežij pozivali občane, da se javijo za opravljanje 
prostovoljnega dela ter nam v ta namen posredujejo svoje osebne podatke. Javilo se je 
48 prostovoljcev, ki so bili kasneje uporabljeni predvsem za izvedbo rediteljske službe 
pred trgovinama in pošto. 
 

3.8. Varstvo predšolskih otrok 
V času zaprtja vzgojno izobraževalnih ustanov je bila izkazana potreba za varstvo dveh 
otrok (iz iste družine). Ugotovljeno je bilo, da sta otroka iz druge občine, zato so bili za 
zagotavljane varstva napoteni na za njih pristojen Štab Civilne zaščite.  
Drugih potreb za zagotavljana varstva ni bilo evidentiranih. V kolikor bi se potrebe 
pojavile, sta bili v seznamu prostovoljcev vodeni dve vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljic 
za izvajanje varstva otrok v času epidemije.  
 

3.9. Pouk šoloobveznih otrok v OŠ Gorje 
Na OŠ Gorje so se že v petek, 13. 3., dogovorili za sistem poučevanja na daljavo, ki res 
dobro teče. Učitelji vsak teden napišejo navodila za pouk in jih oddajo v spletno zbornico. 
Te potem uredita pomočnica ravnateljice Tatjana Pintar in računalničarka Andreja 
Potočnik ter jih v nedeljo zvečer v enotni obliki objavita na spletni strani šole. Starši prek 
eAsistenta dobijo navodila tudi na elektronski naslov. 
 
Učitelji so vzpostavili različne poti, po katerih lahko pridejo v stik z učenci: kanale, spletne 
učilnice, videokonference, telefonske klice. Učencem in staršem so dosegljivi prek e-
naslovov. 
 
V začetku tretjega tedna so staršem poslali anketo. Iz odgovorov razberemo, da se 
družine z novim načinom učenja kar dobro spopadajo, da nimajo večjih težav in da jim 
pri delu za šolo pomagajo starejši bratje in sestre, kar 35 % starši, malo manj kot 20 % 
pa takih učencev, ki vse opravijo sami. Med težavami največkrat omenijo, da pogrešajo 
razlage, še najbolj pri matematiki in angleščini. Na vprašanje, koliko časa za šolsko delo 
potrebujejo na dan, jih je 80 % odgovorilo, da od ene do treh ur, 20 % pa jih potrebuje 
več, nekateri tudi pet, šest ali sedem ur. Kar precej staršev se je že oglasilo in izrazilo 
pohvale, nekateri pa so zapisali tudi zelo konstruktivne predloge, ki jih v veliki meri 
poskušajo uresničiti. Razredniki so (v nekaterih primerih s pomočjo svetovalne delavke 
Barbare Zalokar) vzpostavili stik z vsemi učenci.  
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Pred njimi je še mnogo izzivov, izredne razmere, v katere smo bili pahnjeni čez noč, 
zahtevajo temeljit preobrat v dojemanju poučevanja in učenja. Toliko bolj kot v skupini 
in vsakodnevnem srečevanju zdaj stopajo v ospredje velike razlike v sposobnostih, 
motivaciji in pri izoblikovanih učnih navadah. Učitelji preizkušajo najrazličnejše poti, kako 
učence voditi po poti samostojnega učenja. Ne morejo se opreti na prakse in učinke 
poučevanja na daljavo, ker kaj podobnega preprosto ne obstaja.  
 
Ker se za vse generacije učencev konca še ne vidi, se že soočajo z vprašanji, kako preveriti 
usvojeno znanje, dosežene cilje in kako čim bolj izenačiti pogoje za učenje vsem 
učencem. Zavedajo se, da so ti zdaj v zelo neenakih položajih, da so nekateri učenci 
deležni veliko pomoči s strani bližnjih, a med njimi so tudi taki, katerih oba starša hodita 
v službo, morajo skrbeti za mlajše sorojence, nimajo sodobne tehnologije in drugo. 
 
Starši pri pouku na daljavo res igrajo ključno vlogo in v OŠ Gorje želijo, da jo tudi ohranijo: 
da motivirajo in spremljajo . Učitelji se trudijo, da pouk načrtujejo tako, da se bodo otroci 
lahko učili sami. Ker so v osnovni šoli otroci v starostnem razponu devetih let, so razlike 
pri metodah poučevanja in samostojnem delu velike. Koliko odgovornosti za svoje učenje 
lahko prevzamejo otroci sami, je odvisno tako od njihove starosti kot zrelosti. Prav je, da 
otrokom v teh okoliščinah pomagamo vsi odrasli, ki nam je mar za njihovo prihodnost. 
 
Razlike v tehnološki opremi in spretnostih so prisotne tudi pri učiteljih. Čeprav so mladi 
danes pogosto zelo spretni v uporabi družbenih omrežij in svetovnega spleta, pa niso nič 
manj izpostavljeni pastem, nevarnostim, zlorabam. Z različnimi dejavnostmi so v 
preteklosti učence in starše že osveščali o varni rabi interneta in želimo si, da v tem času 
slišano uspemo uporabiti v praksi, v vsakodnevnem življenju. 
 
Na OŠ Gorje se pridružujejo mnenjem mnogih, ki so ostali pred zaprtimi vrati šole, in 
sicer: zdaj je še bolj kot kdaj koli prej potrebno znati in želeti sodelovati, si izmenjavati 
informacije, si pomagati, ostati v medsebojnem stiku … Ohraniti in krepiti odnos.  
 
Če želite spremljati naše delo še bolj od blizu, si oglejte spletno stran Osnovne šole Gorje 
– pregledno in sistematično objavljamo navodila za delo po tednih, oblikovali so zavihek 
Zakladnica, kjer po raznolikih področjih lahko brskate za idejami in predlogi, kako 
nadgraditi znanje ali ustvarjati v prostem času, posebej zanimivi pa so tudi filmi in slike, 
ki nam jih pošiljajo otroci in starši. Dnevi dejavnosti izpeljani v domačem okolju so res 
nekaj posebnega, svežega in povezovalnega. 
 

OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
Že na prvem sestanku Štaba CZ Občine Gorje smo se dogovorili, da bomo vso osebno 
varovalno opremo enotno evidentirali ter nabavo, izdajo in stanje te opreme vodili v tabeli, ki 
bo dostopna pristojnim osebam. Za skladiščenje te opreme je bil zadolžen predsednik PGD 
Gorje Drago STOJC, oprema pa je skladiščena v prostorih PGD Gorje. 
 
Po prejemu priporočil, kakšna osebna varovalna oprema je zahtevana za posamezno vrsto 
aktivnosti, ki naj bi jih izvajali v Občini Gorje, smo izdelali potrebne sezname ter potrebe 
posredovali na URSZR, izpostavo v Kranju. Na podlagi teh kriterijev smo tudi sami na trgu 
iskali ustrezne ponudbe za dobavo te opreme. Komu kakšna vrsta osebne varovalne opreme 
pripada, je razvidno iz posebnega seznama, priloženega Operativnemu načrtu za 
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preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19. Izhodišče za določitve opreme je po 
dogovoru z URSZR pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
 

o Razpoložljiva osebna varovalna oprema na dan 14.3.2020: 
Pri popisu osebne varovalne opreme, ki je primerna za zaščito pred okužbo, smo na začetku 
ugotovili, da je manjša količina te opreme na razpolago v PGD Gorje in v PGD Podhom.  
 
Ugotovljeno stanje je bilo naslednje: 

Vrsta opreme  PGD Gorje PGD Podhom  SKUPAJ 
 Zaščitne maske tipa FPP-2:  10  8       18 
 Rokavice latex:   20  300      320 

 

o Osebna varovalna oprema, pridobljena od RŠ CZ Gorenjske: 
Od Regijskega štaba CZ oziroma URSZR, Izpostava Kranj smo v času izvajanja ukrepov prejeli 
naslednjo količino osebne varovalne opreme: 
 

Št. 
Datum 
dobave 

maska 
FFP-1 

maska 
FFP-2 

maska 
kirurška 
tip II  R 

maska 
za 

enkratno 
uporabo 

rokavice 
Latex  

Tyvek očala 

Ekocid 
za 

pripravo 
razkužila 

(kg) 

razkužilo 
za roke 

(L) 

1 15.3.2020 7 1 44  269 5 1     

2 26.3.2020   200  400   1,00 2,50 

3 3.4.2020   500  250   1,00 7,50 

4 11.4.2020   300 300      4,00 

5 24.4.2020   600        

6 13.5.2020   1.120       

7 28.5.2020   1.120       

 SKUPAJ  7 1 3.884 300 919 5 1 2,00 14,00 
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o Osebna varovalna oprema, kupljena na trgu: 
Že na začetku izvajanja ukrepov smo ugotavljali, da je potrebno na nivoju občine vzpostaviti 
tolikšno zalogo osebne varovalne opreme, ki bo zadostovala za nemoteno izvajanje ukrepov. 
Zato smo del osebne varovalne opreme kupili tudi na trgu in sicer: 

 

Datum 
dobave 

maska 
FFP-2 

maska 
kirurška 
tip II  R 

maska 
pralna 

razkužilo 
za stvari 

(L) 

razkužilo 
za roke 

(L) 

razkužila 
v sprey 
(kom) 

23.3.2020    12,00 20,00  

23.3.2020      60 

31.3.2020  1.000     

6.4.2020   1.620    

8.4.2020   880    

22.4.2020 100      

SKUPAJ 100 1.000 2.500 12,00 20,00 60 

 

o Razdeljena osebna varovalna oprema: 
V času od 14.3. do 9.5. smo posameznim upravičencem razdelili naslednjo količino osebne 
varovalne opreme: 
 

  
KOMU je bilo izdano 

(organizacija) 
Datum 
izdaje 

maska 
kirurška 
tip II  R 

maska 
pralna 

rokavice 
Latex  

razkužila 
za stvari 

(kg) 

razkužila 
za roke 

(L) 

razkužila 
sprey 
(kom) 

1 Župnijska Karitas 25.3.2020 8  20  0,50  

2 PGD Gorje 26.3.2020 4     3 

3 PGD Podhom 28.3.2020 20   1,00 1,00  

4 Občan 30.3.2020 2  2    

5 Občina 31.3.2020 100      

6 Pošta Gorje 1.4.2020   50    

7 Razdeljeno gospodinjstvom 6. do 9.4.  2.240     

8 Župnik Pavlič Matej 4.5.2020    2,00   

9 Občina 4.5.2020 50     1,00 2 

10 OŠ Gorje – za OŠ 13.5.2020 600      

11 OŠ Gorje – za Vrtec Gorje 13.5.2020 520      

12 OŠ Gorje – za OŠ 28.5.2020 600      

13 OŠ Gorje – za Vrtec Gorje 28.5.2020 520      

 SKUPAJ 2.424 2.240 72 3,00 2,50 5 

 
V vsako gospodinjstvo v Občini Gorje sta bili od 6.4. do 8.4. dostavljeni po 2 kom pralne 
obrazne maske z navodilom za vzdrževanje in uporabo. Maske so za dostavo pripravljali 
prostovoljci, ki so jih tudi raznosili po gospodinjstvih. Pri tem je sodelovalo 12 prostovoljcev, 
ki so pravili 56 ur prostovoljnega dela. 
 
Nekaj mask so sešili tudi sami prostovoljci KO RK Gorje ter jih razdelili sosedom. 
 
Osebna varovalna oprema, ki ni bila razdeljena, je shranjena v prostorih PGD 
Gorje. 
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INTERVENCIJSKI STROŠKI 
 
Župan je s Sklepom o financiranju proračunskih izdatkov povezanih z epidemijo iz proračunske 
rezerve občine določil način financiranja intervencijskih stroškov.  
Z usklajevanjem med občino in Štabom CZ ter na podlagi predvidevanja o potrebah po 
zaščitnih sredstvih in opremi se je blago naročalo neposredno iz občinske uprave ali preko 
Gasilske zveze Bled - Bohinj, s katero ima Občina Gorje pogodbeno razmerje za področje 
zaščite in reševanja. 
 
Za vse naročeno blago velja, da je bilo nabavljeno po odredbi Župana Občine Gorje št.: 
181-1/2020-1 z dne 13.3.2020. 
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Tabela 1: DEJANSKO NASTALI UPRAVIČENI IZDATKI OBČINE V OBDOBJU 13.3.2020 do 30.5.2020: 
 

Zap. 
št. 

 Namen porabe 
(izdan račun) 

Znesek 
računa z 

DDV 

Znesek 
računa 

brez 
DDV 

Številka računa 
Datum 
izdaje 
računa 

Datum 
plačila 
računa 

Prejemnik 
(izvajalec) 

Opomba 

1. 
razkužila za roke in 
predmete 

403,09 330,40 P3B3-VP-2005660 23.03.2020 24.04.2020 KIMI d.o.o.  

2. razkužilo za roke v spreju 366,00 300,00 2020028 20.03.2020 28.04.2020 TRANSWELD d.o.o.  

3. zaščitne maske 3-slojne 915,00 750,00 2000935 30.03.2020 11.05.2020 PAB d.o.o.  

4. 
zaščitne maske za 
večkratno uporabo 

5.937,56 4.866,85 420-E/2020 10.04.2020 11.05.2020 OOZ RADOVLJICA  

5. 
vrečke za pakiranje 
zaščitnih mask 

73,20 60,00 20-10000055 06.04.2020 28.04.2020 DENIS VREČKO s.p.  

6. zaščitne maske FFP2 597,80 490,00 200101178 21.04.2020 06.05.2020 GAMAT d.o.o.  

7. pena za dezinfekcijo rok 101,26 83,00 177 15.5.2020 25.05.2020 INTER KOOP d.o.o. 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

8. 
sredstva za umivanje in 
dezinfekcijo rok 

1.914,40 1.569,18 177 15.5.2020 25.05.2020 INTER KOOP d.o.o. 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

9. gel za dezinfekcijo rok 98,89 81,06 177 15.5.2020 25.05.2020 INTER KOOP d.o.o. 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

10. zaščitne maske 3-slojne 41,48 34,00 177 15.5.2020 25.05.2020 UNI-BIRO d.o.o. 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

11. zaščitne maske 3-slojne 366,00 300,00 177 15.5.2020 25.05.2020 UNI-BIRO d.o.o. 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

12. razkužila za roke 37,28 30,56 177 15.5.2020 25.05.2020 Gorenjske lekarne 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

13. termometer brezkontaktni 69,99 57,37 177 15.5.2020 25.05.2020 Gorenjske lekarne 
blago naročila OŠ Gorje; 
plačnik občina Gorje 

 SKUPAJ: 10.921,95 8.962,42      
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Tabela 2: OCENA ŠE NASTALIH UPRAVIČENIH IZDATKOV OBČINE v obdobju po 31.5.2020 do 12.7.2020 
 

Zap. 
št. 

 Namen porabe 
(izdan račun) 

Predviden 
znesek 

naročila z 
DDV 

Predviden 
znesek 
naročila 

brez DDV 

Predviden 
datum 
izdaje 
računa 

Predviden 
datum plačila 

računa 

Prejemnik 
(izvajalec) 

Št. in datum 
sklepa oz. 
odredbe 

OPOMBA 

1. zaščitne tyvex obleke 183,00 150,00 10.6.2020 10.07.2020 še ni znano 
181-1/2020-1; 
13.3.2020 

predvidena naročila 

2. zaščitna očala 200,00 163,93 10.6.2020 10.07.2020 še ni znano 
181-1/2020-1; 
13.3.2020 

predvidena naročila 

3. zaščitna oprema (maske, rokavice) 130,00 106,56 10.6.2020 10.07.2020 še ni znano 
181-1/2020-1; 
13.3.2020 

predvidena naročila 

 SKUPAJ: 513,00 € 420,49 €      
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OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
a) Ob začetku epidemije je bila na spletni strani Občine Gorje postavljena bližnjica z naslovom 

»KORONAVIRUS – vse aktualne informacije o korona virusu zbrane na enem mestu« na 
spletnem naslovu https://www.gorje.si/objava/249906.  

V rubriki objavljamo: 
 akte občine Gorje v povezavi z epidemijo,  
 izjave za javnost Občine Gorje in Civilne zaščite Gorje,  
 priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje,  
 obvestila javnih zavodov in institucij, 
 obvestila društev in humanitarnih organizacij ter 
 drugo. 

Priloga 1: Seznam naslovov novic in datum objave 
 

b) Poleg objav na uradni spletni strani občine Gorje, objavljamo novice, pozive, povabila tudi 
na uradnem Facebook profilu občine. 

 

c) V času trajanja epidemije je občina Gorje izdala dve redni izdaji občinskega glasila in sicer: 
- 26. marca 2020 (št. 120, https://www.gorje.si/objava/253369) v kateri je bilo od 16 

skupnih strani glasila, 7 strani namenjenih obvestilom in novicam, vezanih na 
epidemijo  

- 30. aprila 2020 (št. 121, https://www.gorje.si/objava/258128) v kateri je bilo od 20 
skupnih strani glasila, 10 strani namenjenih obvestilom in novicam, vezanih na 
epidemijo. 

 
d) V obdobju od 20. 03. 2020 dalje je župan vsakodnevno podajal izjave za javnost (poročila 

o aktivnostih Civilne zaščite in občine, novosti, ukrepi, stanje v občini in ostale pomembne 
informacije v zvezi z epidemijo in ukrepi za preprečevanje njenega širjenja) na lokalni 
radijskih postajah Radio Triglav ter Radio Gorenc. Pri tem je opravil 118 ur, dodatno pa še 
40 ur pri usklajevanju aktivnosti tako s CZ kot tudi z drugimi občinami. 

 

EVIDENCE IN POROČILA 
Že takoj od 12.3.2020 smo pričeli evidentirati izvedene aktivnosti. V ta namen smo v občini 
vzpostavili naslednje tabele in evidence: 
 Evidenca prostovoljcev, ki so se javili na poziv Občine Gorje (sestavni del Operativnega 

načrta); 
 Evidenca dela prostovoljcev po osebah, dnevih in urah opravljenega dela (tabela v skupni 

rabi zadolženih za izvedbo); 
 Evidenca izvedenih aktivnosti za preprečevanje okužbe (tabela v skupni rabi določenih 

uporabnikov); 
 Evidenca stroškov v zvezi s COVID-19; 
 Evidenca klicev za potrebo po pomoči; 
 Evidenca dostave paketov hrane; 
 Evidenca osebne varovalne opreme (tabela v skupni rabi zadolženih oseb); 
Navedeni obrazci in preglednice so bili tudi osnova za pripravo tega poročila ter so shranjene 
na Občini Gorje. 
 

ZAKLJUČEK - UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
V Občini Gorje smo imeli skupaj 2 osebi okuženi s koronavirusom COVID-19. Prva okužena 
oseba je bila zaznana 18.3.2020. 

https://www.gorje.si/objava/249906
https://www.gorje.si/objava/253369
https://www.gorje.si/objava/258128
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Ugotovimo lahko, da v občini večjih kršitev ukrepov za preprečevanje okužb nismo zaznali. V 
času povečane nevarnosti smo zagotavljali tudi rediteljsko službo pred obema trgovinama ter 
pred Pošto Gorje. Reditelji so skrbeli, da se v trgovini ni naenkrat nahajalo večje število oseb 
ter, da so obiskovalci trgovine uporabljali predpisano osebno varovalno opremo. Občani so 
navodila rediteljev upoštevali in ni prihajalo do sporov. 
 
Ugotovimo tudi lahko, da imamo v občini v večini odgovorne občane, ki v primeru potrebe 
pomoč najprej poiščejo pri bližnjih (sorodnikih ali sosedih), šele kasneje se obrnejo na druge 
institucije. Tudi zbiranje prostovoljcev, ki so bili pripravljeni sodelovati pri različnih aktivnostih, 
je bilo zaradi zavedanja občanov uspešno. Zaradi zadostnega števila prostovoljcev članov 
operativnih enot PGD nismo obremenjevali z različnimi aktivnostmi, saj smo pri njih 
prvenstveno skrbeli za njihovo operativno pripravljenost. 
 
Ob tem lahko izpostavimo naslednje pozitivne izkušnje: 
 V občini aktivno delujeta Krajevna organizacija RK Gorje ter Župnijska Karitas Gorje. Obe 

organizaciji sta operativni in sposobni izvajati dogovorjene naloge; 
 Organizacija operativne skupine pri Štabu CZ Občine Gorje je bila ustrezna. V njej so 

aktivno sodelovali tako župan Občine Gorje kot tudi delavci občinske uprave. 
 Komunikacija med člani operativne skupine ter drugimi sodelujočimi je bila ustrezna. V 

večini je potekala preko GSM aparatov ter preko elektronske pošte – brez osebnih stikov. 
V prihodnje bi bilo smiselno pripraviti vse potrebno za izvedbo videokonferenc (strojno in 
programsko opremo). 

 Sodelovanje operativne skupine oziroma občinske uprave z drugimi subjekti v občini 
(trgovine, pošta, Osnovna šola in vrtec,…) je bila primerna. 

 Pravočasno smo pripravili in sprotno dopolnjevali Operativni načrt za preprečevanje 
širjenja okužbe z virusom COVID-19. Operativni načrt je potrebno po končani epidemiji 
ustrezno dopolniti, da bo lahko v prihodnje služil kot opomnik za izvajanje aktivnosti ob 
podobnih primerih. 

 Ob pričetku epidemije v občini nismo imeli ustrezne zaloge primerne osebne varovalne 
opreme (razkužil, mask in drugega materiala). Ugotavljamo, da je potrebno v prihodnje 
nabaviti še nekaj opreme (tyvex obleke in očala) ter opremo sprotno dopolnjevati glede 
na roke uporabnosti. Vso pridobljeno in kupljeno osebno varovalno opremo bomo hranili 
v centralnem skladišču ter o njej vodili ustrezno evidenco. 

 
Sprotno smo reševali tudi težave, s katerimi smo se srečevali. Do njih je prihajalo predvsem 
zaradi: 
 Občasno so bila navodila državnih institucij nejasna ali pa v posameznih primerih celo 

izključujoča (na primer: objava, da bo sredstva za razkuževanje skupnih prostorov 
večstanovanjskih stavb zagotavljala CZ ob hkratnem obvestilu URSZR, da CZ tega ne 
zagotavlja).  

 Večkrat je do manjših težav prihajalo zaradi kratkih rokov v zvezi z izvedbo omejitev (na 
primer: v nedeljo zvečer sprejeto, da morajo od ponedeljka dalje imeti vsi obiskovalci 
trgovine nameščene obrazne maske). 

 Včasih smo bili zelo pozno obveščeni o tem, kaj bomo dobili in kdaj iz skladišča CZ. 
 
Ugotovimo lahko, da je bila največja težava oziroma izziv v tem, da nismo mogli predvidevati, 
kako se bo obolelost v občini širila in kolikšna bo potreba po pomoči. Zaradi tega smo bili 
pripravljeni na zahtevnejše razmere, kot pa smo jih doživeli. To potrjuje tudi pravočasen 
dogovor s humanitarno organizacijo ADRA Slovenija, s katero smo podpisali pisni dogovor o 



Stran 19 od skupaj 21 strani 
 

pomoči, pomoči njihovih prostovoljcev pa zaradi ustreznega obvladovanja razmer nismo 
potrebovali. V prid nam je tudi dejstvo, da v naši občini nimamo zdravstvenega doma, doma 
starostnikov, velikih stanovanjskih kompleksov, nakupovalnih centrov in drugih objektov, v 
katerih bi se hkrati gibalo večje število oseb. 
 
K uspešni izvedbi preventivnih ukrepov pa so zagotovo največ prispevali občani sami, ki so se 
zavedali, da mora najprej vsak sam poskrbeti zase in za svoje najbližje. K vsemu pa so 
pripomogle tudi naravne danosti v občini, ki so precej omilile omejitve ob predpisanih ukrepih. 
 
V poročilu so zajete aktivnosti, ki smo jih izvajali v Občini Gorje od pričetka 
izvajanje načrta pa do zaključka aktivnosti dne 30.5.2020. 
 

PRILOGE 
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o Seznam naslovov novic in datum objave: 

Naslov novice 
Datum 
objave 

Izjave za javnost: KORONA VIRUS 06.05.2020 

Zbiranje nevarnih odpadkov 04.05.2020 

Odvoz odpadkov 16.04.2020 

Spominčica - Alzheimer Slovenija 15.04.2020 

Vabilo Obrtne zbornice Slovenije 15.04.2020 

Izjave za javnost: KORONA VIRUS 13.04.2020 

LOKALNI PONUDNIKI, ki so se odzvali na poziv občine Gorje 09.04.2020 

PRAZNOVANJE VELIKE NOČI V OBČINI GORJE 09.04.2020 

Možnost izposoje knjižničnega gradiva po pošti 09.04.2020 

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 07.04.2020 

Članek o lokalni ponudbi hrane 07.04.2020 

Vprašanja občanov glede gibanja v času izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi 
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
gibanja izven občin 

04.04.2020 

Brezplačna dostava plina v Zeleni jeklenki na dom 03.04.2020 

Telefonski razbremenilni pogovor - CKZ, ZD Kranj 30.03.2020 

POZIV GORJANSKIM KMETOM IN NOSILCEM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 30.03.2020 

Vzpostavitev sistema dostave paketov z nujnimi življenjskimi potrebščinami 30.03.2020 

Vzdrževanje in servisiranje gasilskih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje 
širjenja koronavirusa 

25.03.2020 

Obvestilo za nastanitvene in gostinske obrate -  AJPES 25.03.2020 

PODALJŠANJE ROKOV ODDAJE JAVNIH RAZPISOV 24.03.2020 

PONOVNI POZIV PROSTOVOLJCEM 23.03.2020 

Psihosocialna pomoč - CSD, Enota Radovljica 23.03.2020 

Panjske končnice riše vsa Slovenija 23.03.2020 

Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja 20.03.2020 

Pisarna OZARA Jesenice za informiranje in svetovanje ljudem s težavami v duševnem 
zdravju 

20.03.2020 

Izvajanje gospodarske javne službe 16.03.2020 

Obvestilo o spremenjenem poslovanju - GPCSD Radovljica 16.03.2020 

Obvestilo Upravne enota Radovljica - omejitev poslovanja 16.03.2020 

POZIV ŽUPANA K ZAPRTJU LOKALOV IN TRGOVIN Z NENUJNIMI IZDELKI 15.03.2020 

Izjave za javnost: KORONA VIRUS 16.03.2020 

ODPOVED 9. redne seje Občinskega sveta občine Gorje in sej Komisij in Odborov 13.03.2020 

Nova odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa in 
dodatne informacije 

10.03.2020 

Obravnava oseb s sumom na nov koronavirus v Zdravstvenem domu Bled Bohinj (SARS-
CoV-2) 

04.03.2020 

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom 02.03.2020 
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o Seznam prostovoljcev s številom opravljenih ur: 
 
 

Zaradi varovanja osebnih podatkov seznama, ki je del arhivskega gradiva, ne objavljamo.  
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