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OBČINSKI SVET 
 
 
Zadeva:  Poročilo o delovanju Občine Sodražica in Civilne zaščite Občine Sodražica v času 

epidemije 
 
Občina Sodražica in Civilna zaščita (v nadaljevanju CZ) sta budno spremljali dogajanje na državni 
ravni in se že v tednu pred razglasitvijo epidemije dvakrat sestali. Aktivnosti so se pospešeno 
odvijale po razglasitvi epidemije.  
 
Sprejeti so bili naslednji ukrepi oz. izvedene aktivnosti: 

- Po sestanku CZ je 11. 3. 2020 župan izdal sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa 
COVID 19, ki veljajo na območju Občine Sodražica od srede 11. 3. do 31. 3. 2020 oz. do 
preklica, in sicer je pozval občane, da dosledno spoštujejo navodila, podana na 
nacionalnem nivoju, ter da še posebej posvetijo pozornost higieni, predvsem umivanju in 
razkuževanju rok ter prezračevanju prostorov. V prostorih, ki so v lasti Občine Sodražica 
(športna dvorana, telovadnica pri OŠ, šola) in v prostorih gasilskih društev so bile 
odpovedane vse prireditve, razen že napovedanih športnih tekmovanj, ki pa naj bi se 
izvedle zaprte za obiskovalce. Društvom in klubom, ki so načrtovali občne zbore, se je 
priporočilo, da jih odpovejo oz. prestavijo na kasnejši datum. 

- 12. 3. 2020 se je ponovno sestal celoten štab Civilne zaščite Občine Sodražice, ki so se mu 
pridružili predstavniki nekaterih drugih institucij (Osnovna šola in vrtec, Zdravstveni dom 
Ribnica, JKP Komunala Ribnica). Sprejeti so bili naslednji ukrepi: 1. Od petka, 13. 03. 2020, 
se tako zapre Športna dvorana in Dvorana OŠ za vse dejavnosti do preklica. 2. Od 
ponedeljka 16. 03. 2020 se organizira v prostorih šole in vrtca nujno varstvo otrok. 
Prednost imajo otroci staršev, zaposlenih v ključnih institucijah in kritični infrastrukturi 
(zdravstvo, šolstvo, Policija, CZ, preskrbovalne službe itd). 3. Omeji se vstopanje v prostore 
občine in prepove se vsakršne javne dogodke na območju občine, razen povezanih z 
delovanjem državnih in občinskih služb ter tistih, ki so izrecno dovoljeni (poroke, pogrebi, 
verski obredi itd). 4. Pristojnim službam občine in občinskega štaba CZ se naloži 
zagotovitev potrebnih zalog za preskrbo prebivalstva in ustrezno opremo pristojnih služb 
v primeru moten preskrbe prebivalstva. Zasebnim dejavnikom (trgovine, pekarna, 
mesnica, gostilne itd), ki delujejo na različnih področjih oskrbe prebivalstva se priporoči 
pripravljenost in primerno založenost za primere motene preskrbe. 

 
V času po razglasitvi epidemije sta Občina in Civilna zaščita poskrbeli za vse potrebne aktivnosti in 
ukrepe, ki so pripomogli k spoštovanju vladnih ukrepov, lajšanju življenja prebivalcev zaradi 
številnih omejitev in ogroženosti zaradi epidemije. 
 
 



OBČINA 
 
Župan je na podlagi 35. člen Statuta Občine Sodražica imenoval občinskega svetnika Zvonka Janeža 
za pooblaščenca za poseben primer (za primer, da župan in podžupan nista sposobna opravljati 
svojih dolžnosti) ter izdal ODREDBO O IZVAJANJU PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA 
JAVNO ZDRAVJE V OBČINI SODRAŽICA, s katero je zagotovil izvajanje Priporočil Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat 
prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2), ter določil, da nadzor 
nad izvajanjem te odredbe izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, 
Sodražica in Velike Lašče. Pozval je podjetnike na območju Občine Sodražica, z več kot 10 
zaposlenimi (Fibran, Fragmat, Fipis), da naredijo vse na preventivi, da se prepreči širjenje virusa, 
da zminimizirajo izpostavljenost zaposlenih ter temu prilagodijo delovne procese. Sočasno je 
pozval vodilne, da v tem času naredijo vse, da bi proizvodnja imela čim manjši vpliv na okolje. 
 
Delo občinske uprave je bilo iz preventivnih razlogov, med 16.3. in 17.4., organizirano v dveh 
ekipah, in sicer je del zaposlenih delal na sedežu Občine, drugi del pa je delal od doma oz. bil na 
dopustu. Občinska uprava je opravljala tekoča dela, predvsem v prvih dveh tednih (do konca 
marca) je bilo delo prisotnih na sedežu Občine usmerjeno k aktivnostim zaradi razglašene 
epidemije.  
Pri delovnem procesu se ves čas upoštevajo ukrepi, predpisani s strani vlade. S strankami smo do 
4. 5. poslovali po telefonu oz. po e-pošti, osebno pa le po predhodnem dogovoru za nujne 
zadeve. S 5. 5. 2020 je Občina ponovno začela poslovati s strankami tudi osebno, brez obveznega 
predhodnega dogovora, v času uradnih ur, ki pa so (bile) nekoliko spremenjene. V prvih treh 
tednih nismo zabeležili znatnejšega obiska, na Občino prihajajo le posamezne stranke. 
Skladno z državnimi predpisi smo Občinsko stavbo razkuževali dnevno, dokler je veljal ta ukrep, 
nato pa nadaljevali z dnevnim čiščenjem skupnih prostorov. 
Glede na to, da je bilo ravno v aprilu načrtovanih več prireditev zaradi 800 letnice prve pisne 
omembe Sodražice, smo odpovedali predvidene prireditve. V počastitev velikega dogodka smo 
med 6. in 14. aprilom razobesili po občini zastave. 
Sejo občinskega sveta, ki je bila načrtovana za 23. april, je župan po predhodnem dogovoru s 
svetniki prestavil na 4. junij. 
Informiranje občanov tekoče poteka preko spletne strani www.sodrazica.si (v ta namen smo 
poleg rednih obvestil pod »Aktualno« vzpostavili rubriko »Koronavirus«, kjer so se zbirale vse 
pomembne informacije na to temo). V aprilu je izšlo tudi občinsko glasilo Suhorobar, po potrebi 
se poslužujemo s posameznimi obvestili tudi drugih lokalnih medijev (npr. za obvestila o 
razdeljevanju zaščitnih mask, o delovanju tržnice ipd.). Enkrat tedensko smo pošiljali občinskim 
svetnikom, članom Nadzornega odbora občine, vsem članom Civilne zaščite ter vsem zaposlenim 
v občinski upravi tekoče informacije o delu občinske uprave in civilne zaščite. 
Z začetkom razglašene epidemije je bilo prekinjeno izvajanje prevozov za starejše v okviru 
projekta Prostofer. Klicni center je ponovno začel delovati 18. 5. 2020, prevozi s Prostoferjem pa 
se, ob upoštevanju predpisanih preventivnih ukrepih (razkuževanje, maske,…), prevozi ponovno 
vršijo od 25. 5. 2020 dalje. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sodrazica.si/


CIVILNA ZAŠČITA 
 
- Organizirali smo dva Centra pomoči, in sicer  

o Center za pomoč za varstvo otrok na domu in 
o Center za pomoč za dostavo osnovnih živil in osnovnih življenjskih pripomočkov 

ter dostavo zdravil na dom. 
Oba Centra sta zaključila z delovanjem z 8. 5. 2020. 

- Občina in Civilna zaščita sta tekoče spremljali zaloge in potrebe zaščitne opreme in se prvih 
14 dni še posebno naprezali, da bi uspeli zadostiti vsem potrebam po zaščitni opremi. Ne 
glede na to, da naj bi se za določene službe (zdravstvo, sociala, …) poskrbelo za zaščito iz 
drugih virov, smo večkrat priskočili na pomoč, predvsem z zaščitnimi maskami, da so službe 
lahko nemoteno opravljale delo tudi v času največjih pritiskov. Žal se je sproti ugotavljalo, da 
žal niso vse maske, ki smo jih uspeli dobaviti, primerne za vsako uporabo, še posebno ne za 
dolgotrajno nošenje (nabiranje vlage, slaba prepustnost zraka…). Posamezni občani so 
samoiniciativno šivali zaščitne maske in jih želeli podariti sokrajanom. V ta namen smo 
vzpostavili  evidenco in preko spletne strani obvestili občane, kje lahko dobijo pralno 
zaščitno masko domače izdelave. 

- Še pred razglasitvijo epidemije smo stoplili v kontakt z inštitucijami, ki zagotavljajo 
opravljanje dejavnosti v Občini (Komunala, ZD, Lekarna, CSD, šola,…) ter z njimi tekoče 
preverjali potrebe na terenu in se dogovarjali za ustrezne rešitve. Sodelovali smo tudi z 
OZRK Ribnica, Karitas in Društvom upokojencev Sodražica ter preverili stanje najbolj ranljivih 
skupin.  

- Na pobudo Ministrice za kmetijstvo, ki je pozvala upravljavce javnih tržnic, da omogočijo 
prodajo živil, smo v sodelovanju s Komunalo Ribnica, ki je upravitelj naše tržnice, povabili 
kmete k brezplačni prodaji pridelkov na naši pokriti tržnici v času epidemije ter pod 
pogojem, da se zagotovi potrebna higiena, vzpostavili ponoven zagon tržnice. Tržnica je v 
času epidemije večkrat obratovala, prvič že 4. 4., kar je bilo dobro sprejeto tako med 
prodajalci kot kupci. 

- Dnevno je tekla tudi komunikacija z  Upravo RS za zaščito in reševanje, jo obveščali o stanju 
v občini in podatkom o angažiranih silah, ter prejemali številne informacije o možnostih 
dobave zaščitne opreme, predvsem mask, o načinih razdeljevanja, ugotavljanju tekočega 
stanja glede vladnih ukrepov… 

- Preverjene so bile kapacitete za morebitno nastanitev posameznikov ali družin, ki bi bile v 
karanteni, pa nimajo drugih možnosti nastanitve. Zabeležili smo možnost nastanitve za 10-
15 oseb, in sicer bi bili na voljo: Dom na Travni gori (4 sobe), Lovski dom na Travni gori 
(apartma za 5 oseb oz. družino), dodatna ležišča pa bi lahko zagotovili s pomočjo sosednje 
občine Loški Potok (KTC – 3 dvoposteljne sobe s kopalnicami). Predlagali smo URSZR, da se 
tovrstne potrebe zagotavljajo na nacionalnem nivoju. 

- Podjetje Seti d.o.o. je doniralo 2000 kom servietk iz materiala airlaid za lastno izdelavo 
zaščitnih mask. Občina je nabavila elastike, kasneje pa še dokupila material za izdelavo 
mask. Za izdelavo mask so bili aktivirani prostovoljci Mladinskega kluba Sodražica, ki so se 
jim pridružile še članice Turističnega društva Sodražica. Izdelanih je bilo cca 3500 mask, ki so 
bile razdeljene med občane na določenih točkah, v aprilu pa je bilo sočasno s Suhorobarjem 
distribuiranih po vseh gospodinjstvih v občini 830 paketov z maskami. Občane smo seznanili, 
da so maske namenjene za lastno uporabo (obisk trgovine, pošte, bencinskega servisa itd) in 
niso primerne za profesionalno uporabo.  

- Po zaprtju občinskih mej smo prejemamo številna vprašanja o omejitvah gibanja na 
območje Občine, tako naših občanov, ki so spraševali, ali lahko obiščejo trgovine v sosednji 



občini (naša edina trgovina je bila takrat odprta le do 14. ure, in dogajalo se je, da ni vedno 
razpolagala z vsemi živili), kot vprašanja občanov drugih občin, ki bi želeli priti v našo občino 
(oskrba staršev, prodaja na tržnici, nakup v naši trgovini, ki jim je bližja kot tista v njihovi 
matični občini…), kje se lahko gibljejo in pod kakšnimi pogoji, kje naj uredijo prijavo 
prebivališča, kje lahko opravljajo svojo dejavnost (npr. obrtniki),… 

 
Center za pomoč za varstvo otrok na domu 
Aktivno smo pristopili k oblikovanju mreže prostovoljcev za potrebe varstva otrok na domu. K 
sodelovanju smo v prvi vrsti povabili OŠ Sodražica, z enoto vrtca ter Klub Kresnička, za katerega 
smo ocenili, da ima največ izkušenj za delo z otroci v naši občini. Uspelo nam je pridobiti 5 
prostovoljk (med njimi 4 strokovne delavke vrtca) za pomoč za varstvo otrok.  
Pomoč za varstvo otrok na domu se je oblikovala na podlagi dejstva, da je potrebno poskrbeti za 
otroke staršev, ki nimajo možnosti druge oblike varstva in kjer sta oba starša zaposlena v t.i. kritični 
infrastrukturi (zdravstvo, policija, …). 
V času, ko je Center deloval, ni bilo izražene potrebe po tovrstni pomoči. 

 
Center za pomoč za dostavo osnovnih živil in osnovnih življenjskih pripomočkov ter dostavo 
zdravil na dom  
K sodelovanju pri oblikovanju mreže prostovoljcev za potrebe. pomoč pri dostavi so bila pozvana: 
Turistično društvo Sodražica, športna društva v občini in Vaško turistično športno društvo Žimarice. 
Seznam prostovoljcev se je hitro dopolnjeval, uspeli smo pridobiti 24 prostovoljcev za dostavo na 
dom.  
Za potrebe dostave živil in zdravil na domu so dogovorjeni protokoli z ZD Ribnica (priporočilo 
zdravnikom za izdajo zdravil brez doplačil), Lekarno Ribnica (izdaja zdravil pri ločenem vhodu, 
vnaprej dogovorjeni prevzemi), ter Marketom Sodražica in Komunalo Ribnica (naročanje blaga v 
Marketu in obračun preko Komunale).  
Pri tem smo določili tudi protokol prevzema in dostave na način, da sta bila prostovoljec in 
občan, kateremu se je blago dostavilo, čim manj v stiku z drugimi in s tem minimalno 
izpostavljena okužbam. Pripravili smo tudi  varianto za standardizirane pakete blaga za dostavo 
za primer zares velikega povpraševanja. Vzpostavljena je evidenca za pomoči potrebne in 
seznam prostovoljcev za dostavo.   
Dostava se je pretežno izvajala z vozilom Prostofer, na željo prostovoljca pa z lastnim vozilom. 
Prostovoljce smo opremili s potrebno zaščitno opremo, prav tako je bila zaščitna oprema ter 
razkužilo nameščena v avtu.  
Na spletni strani Občine so objavljeni kontakti in podatki za sporočanje potreb. 
Med 18. 3. in 6. 5. 2020 je bilo opravljenih osem dostav živil oz. zdravil na dom. S pomočjo 
prostovoljcev je bilo na dom dostavljenih tudi 15-ih paketov, ki jih je pripravil OZRK za redne 
uporabnike. 
 
ORGANIZACIJA VAROVANJA / REDARSTVA 
Za naloge v zvezi z varovanjem in redarstvom smo že v samem začetku epidemije oblikovali 
seznam prostovoljcev iz vrst lovcev in strelskega kluba. Večjih potreb po teh nalogah ni bilo, 
občani so vestno upoštevali predpisane ukrepe.  
Od 20. aprila dalje je ponovno začel po običajnem odpiralnem času poslovati KGZ Market 
Sodražica, pri čemer so, zaradi pomankanja kadra, zaprosili za pomoč pri varovanju na vhodu (za 
razkuževanje vozičkov in zagotavljanje potrebne varnostne razdalje kupcev). Do konca aprila so 
na pomoč v najbolj kritičnih urah, ko je največ kupcev, priskočili na pomoč prostovoljci iz vrst 
lovske družine ter strelskega kluba. 



PROSTOVOLJCI 
Za izbor in delo prostovoljcev so bili pripravljeni protokoli, pri čemer smo upoštevali dejstvo, da 
morajo biti prostovoljci polnoletni, zdravi, ne v stiku z obolelimi in ne v tujini zadnjih 14 dni. 
Prostovoljci naj bi bile primarno osebe, mlajše od 50 let, še posebno tisti, ki so v stiku z ostalimi. 
Gasilske operativce se praviloma ni vključevalo v redne naloge prostovoljcev, s čemer se je 
zagotavljala pripravljenost za primer požara ali drugih nesreč. 
 
 
ŠOLA / VRTEC  
Zavod je zaprl svoja vrata s koncem delovnega dne 13. 3. 2020. 
Varstvo za nujne primere (za starše otrok vrtca oz. učencev do 5. razreda, kadar sta oba zaposlena 
v panogah, ki se nujno potrebujejo – zdravstvo, policija,…) je organizirala Občina Sodražica za 
zdrave otroke s prostovoljci. Seznam prostovoljcev je bil oblikovan s pomočjo strokovnih delavk iz 
sodraškega vrtca ter Kluba Kresnička. Na spletni strani Občine so bili objavljeni kontakti in podatki 
za sporočanje potreb. V času epidemije ni bilo izraženih potreb po varstvu. Od sredine aprila 14.4. 
so se posamezni starši zanimali za varstvo otrok zaradi dela od doma. 
Ves čas epidemije smo sodelovali z ravnateljico šole, preverjali stanje glede potreb po varstvu, o 
poteku pouka na daljavo oz. morebitnih težavah pri izvajanju le tega ter preverili, kako je po 
podatkih šole poskrbljeno za učence, ki so prejemali v šoli brezplačne obroke. Ravnateljica nas o 
je delovanju zavoda tekoče obveščala. Na Občini smo prejeli donacijo treh prenosnih računalnikov 
s strani občana za potrebe učenja na daljavo in jih s pomočjo šole podarili trem družinam z več 
šoloobveznimi otroci. Več težav kot z računalniško opremo so v šoli zabeležili težave zaradi slabši 
internetnih povezav. 
Obveščeni smo bili tudi, da zaposleni učitelji matične in podružnične šole opravljajo delo od doma, 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ter upravno-tehnični kader pa je bil na koriščenju letnega 
dopusta oz. so prejeli sklepe o čakanju na delo. 
Pred ponovnim zagonom pouka v šoli smo z vodstvom šole pregledali potrebne ukrepe, 
ravnateljica pa je pripravila potrebne protokole za varno delo v šoli.  
Šola in vrtec sta tako pričela s ponovnim izvajanjem varstva oz. pouka v šoli 18. 5. 2020, skladno z 
navodili Ministrstva za izobraževanje, ob upoštevanju priporočil. Prav tako smo takrat ponovno 
začeli z izvajanjem šolskih prevozov. V maju se je v vrtec vrnila približno polovica otrok, v juniju pa 
pričakujemo večji naval. Zaščitno opremo je zavod delno nabavil sam (predvsem razkužila, tudi 
maske), delno jo je prejel s strani države. 
 
 
ZDRAVSTVENA POSTAJA SODRAŽICA 
Ambulanta splošne medicine je bila v 2. polovici marca zaprta zaradi koriščenja dopusta 
(najavljen že pred razglasitvijo epidemije). Zdravnica s pacienti delala predvsem telefonsko oz. po 
e-mailu, osebno pa le po predhodno dogovorjenem terminu – obvezno naročanje. Referenčna 
ambulanta v tem času ne deluje. Splošna ambulanta je tako odprta: pon., sre., čet., pet.: 07:00 – 
14:00, tor.: 13:00 – 20:00. 
 
Zobozdravstvena ambulanta je bila ves čas epidemije zaprta, ponovno je pričela z redno 
obravnavo s 15. 5. 2020. Obvezno je predhodno naročanje, in sicer prvo in zadnjo uro delovnega 
časa. Sicer pa je delovni čas: pon. in pet. 6:30 – 16:30 in sre. 12:10 – 20:00. Torek, četrtek – 
otroška ambulanta. 
 
 



LEKARNA 
Glede na to, da je bila Lekarna v Sodražici zaprta do 20. 4. 2020, so za najbolj ranljive skupine in 
starejše občane, ki nimajo drugih možnosti, po predhodnem dogovoru, zdravila dostavljali na 
dom naši prostovoljci. Z odprtjem Lekarne v Sodražici po tej pomoči ni bilo več povpraševanja. 
Sodraška lekarna je sprva predstavljala  rezervo za celotno območje, v primeru, da bi bila ribniška 
lekarna kontaminirana, tako da lahko takoj nadaljevala s poslovanjem na drugi lokaciji 
V času, ko je bila v Sodražici Lekarna zaprta, je bil dostop do lekarniških storitev precej otežen, 
saj je zaradi krajšega delovnega časa in ukrepov, ki jih je morala spoštovati lekarna pri svojem 
delu, prihajalo do precejšnjih vrst pred vhodom. Ponovno odprtje sodraške lekarne se je izkazalo 
za pozitivno tako za naše kot za ribniške občane. 
Delovni čas lekarne Sodražica: Pon.: 7.30 – 11.00, tor.: 13.00 – 18.00, sre.: 7.30 – 14.30 (odmor: 
10.30 – 11.00), čet.: 7. – 10., pet.: 7.30 – 13.00. (odmor: 10.30 – 11.00) 
 
 
Sodelovanje S Centrom za socialno delo 
Povezali smo se s CSD, enota Ribnica, ter se dogovorili, da se dodatno, v okviru redne storitve 
»pomoč na domu«, po potrebi zagotovi dostava dodatnih kosil za občane, še posebno za tiste, ki 
so bili naročeni na kosilo v OŠ Sodražica. Za potrebe nemotenega opravljanja storitve pomoč na 
domu, smo v začetku epidemije, zaradi vsesplošnega pomanjkanja mask, priskočili na pomoč 
oskrbovalkam in jim dostavili 60 pralnih mask. 
Dogovorili smo se, da bodo v svojih evidencah preverili, ali bi bilo potrebno nameniti posebno 
pozornost družinam oz. učencem, ki so sicer upravičeni do brezplačnih obrokov v OŠ oz. tistih, ki 
imajo brezplačno subvencionirano tako malico in kosilo. Skupaj s CSD smo preverili posamezne 
družine, katerim bi lahko ukrepi zaradi epidemije (zaprtje vrtcev, šole, …) povzročili tolikšno stisko, 
da bi bila vprašljiva oskrba otrok ter poiskali ustrezne rešitve. Ob tem so se razkrili posamezni 
problemi na področju sociale, ki niso zgolj posledica epidemije. 
 
V dogovoru med OZRK Ribnica in Enoto CSD Ribnica je bila v soboto, 11. 4. 2020, s pomočjo 
sodraških gasilcev opravljena tudi dostava lesnih peletov trem družinam na našem območju – 
donator je iz občine Ribnica. 
 
 
Ključni izzivi: 

- Negotovost ob začetku razglašene epidemije in soočanje s popolnoma novo situacijo. 
- Pomanjkanjem zaščitne opreme, predvsem mask, še posebno do prvega tedna v aprilu. 
- Priprava protokolov za primer velike širitve epidemije v Občini. 

 
 
 
Pripravila:         
Darja Vetrih,         
koordinatorica 
 
 
 
Poveljnik Civilne zaščite      Župan Občine Sodražica 
        Andrej Pogorelc              mag. Blaž Milavec 


