
VOŠČILO OB PRAZNIKU OBČINE IN POZIV K SPOŠTOVANJU UKREPOV 
 

Župan mag. Blaž Milavec in podžupan ter poveljnik Občinskega štaba CZ Andrej 

Pogorelc sta na občane ob prihajajočem občinskem prazniku naslovila voščilo ter jih 

pozvala k upoštevanju ukrepov in enotnosti ter solidarnosti v težkih časih epidemije.  

 

Skupno voščilo župana in podžupana ter poveljnika ObŠ CZ s pozivom: 

Spoštovane občanke in občani, 

te dni praznujemo praznik Občine Sodražice, točneje v petek, 30. oktobra. To leto je za nas posebno, saj 

je jubilejno. Spominjamo se 800 let prve pisne omembe Sodražice. A ta jubilej ostaja v senci epidemije 

Covid-19. Občinski praznik namreč preživljamo v času že drugič razglašene epidemije, ko je javno 

življenje v občini in državi praktično zastalo. Zaprti so lokali, večina ustanov, mnoge trgovine in 

dejavnosti. Prehodi med občinami so mogoči le izjemoma. V takšnih razmerah praznovanja niso v 

ospredju, celo onemogočena so.  

Še posebej pri nas, ko smo ravno sredi tega meseca doživeli nenaden in nagel vzpon okužb. Hvala Bogu 

smo uspeli, vsaj zaenkrat, zamejiti širjenje in trend obrniti navzdol. A so razmere v državi in na sploh 

takšne, da bomo o kakršnem koli resnem uspehu lahko govorili šele čez čas. Žal se nam razmere lahko 

čez noč ponovno spremenijo na slabše. Nihče od nas tudi ne ve, kako dolgo bo vse to skupaj trajalo. 

Zato vas prosimo, da sprejmete naš poziv k doslednemu spoštovanju predpisanih ukrepov. Ne le zaradi 

zaščite sebe, ampak zaradi solidarnosti do tistih, ki so bolj ranljivi in s tem dovzetni za to kugo, ter 

tistih, ki odločilno nosijo bremena te epidemije, zlasti zaposleni v dejavnostih, ki so ključna za delovanje 

sistema, preskrbe ljudi, vzgoje in izobraževanja ter seveda v zdravstvu. In zaradi spoštovanja do tistih 

naših občank in občanov, ki prebolevajo okužbo in njene posledice, nekateri, žal, tudi v težji obliki.  

Bodimo odgovorni in naredimo vse, da se v tem času po nepotrebnem ne družimo 

med seboj, se ne obiskujemo ali kakor koli izpostavljamo sebe in drugih. Obvezno 

nosimo masko in si razkužujemo roke. Če pa začutimo simptome, se še pred 

testiranjem in še zlasti potem (do rezultatov) samoizolirajmo. Če smo okuženi ali 

živimo z okuženim v istem gospodinjstvu, pa dosledno upoštevajmo vse odredbe 

karantene in ne hodimo naokrog ali spuščamo k sebi nič hudega sluteče sosede, 

sorodnike ali prijatelje.  



Občina Sodražica je ponovno aktivirala center za pomoč občanom, ki so v karanteni ali si ne morejo 

kako drugače organizirati osnovne preskrbe z živili, zdravili in drugimi nujnimi potrebščinami. Za druge 

vrste pomoči so tudi lokalno aktivirani različni programi Centra za socialno delo in Zdravstvenega doma. 

Spoštovane občanke, cenjeni občani, 

ob občinskem prazniku vam voščimo vse dobro, predvsem pa da ostanete zdravi. Velik del te naloge in s 

tem odgovornosti nosimo sami. Uspeh občine, še posebej v takšnem času, temelji na prizadevanju vsakega 

izmed nas.  

Hvala vsem, ki razumete razmere, čeprav verjetno niso nikomur po godu, kakor ukrepi niso nikomur 

prijetni. Res hvala, ker jih jemljete resno in se jih dosledno držite, saj s tem ne pomagate le sebi, ampak 

tudi svojim bližnjim in skupnosti. 

 

S spoštovanjem, 

Andrej Pogorelc, podžupan in poveljnik Občinskega štaba CZ 

Mag. Blaž Milavec, župan. 

 

V Sodražici, 28.10.2020. 

 

 
  


