
 
 

 

 

POROČILO O POTEKU ODZIVA  IN UKREPOV V OBČINI ŽIROVNICA NA COVID-19 

V ČASU OD 6.3.2020 DO 25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:                                                                                                                          Pripravil: 

Datum: 25.5.2020                                                                                                         Leopold Pogačar 

                                                                                                                                         ŽUPAN 

 

 

 

 



 
 

 

Kazalo vsebine 
1. UVOD  ..........................................................................................................................................1 

2. PRIPRAVE NA DOGODEK-EPIDEMIJO...........................................................................................2 

3. UKREPANJE/KLJUČNE AKTIVNOSTI/SILE ZRP ...............................................................................3 

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME ...........................................................................................5 

5. INTERVENCIJSKI STROŠKI/STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP .............................................................6 

6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI ...............................................................................................................7 

7. RAZNO .........................................................................................................................................8 

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI .........................................................................................................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. UVOD 

Občina Žirovnica in njeni organi so se odzvali na razglasitev pandemije COVID-19 takoj, ko so pričele 

prihajati prve informacije o tem iz naše okolice, torej še pred uradnimi usmeritvami in navodili s strani 

pristojnih državnih organov. Najprej smo izdelali Načrt oskrbe starejših in pomoči potrebnih ter 

pristopili k ažuriranju ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Žirovnica zaradi 

epidemije. 

Župan je že pred razglasitvijo epidemije sklical sestanek s ključnimi možnimi akterji pri ukrepanju v 

zvezi z pojavom novega koronavirusa (župan, direktorica OU, zdravstvo, policija, Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo, šola, poveljniki PGD in poveljnik  ter namestnik poveljnika štaba CZ), kar se je 

izkazalo za dobro. 

Kasneje je bil sklican celotni štab CZ in še pred razglasitvijo pandemije so bili odrejeni in dogovorjeni 

nekateri ukrepi, o katerih bomo govorili v nadaljevanju poročila.  

Sodelovanje  s čisto vsemi deležniki je bilo zgledno in je potekalo brez zapletov, prav tako sodelovanje 

z regijskim štabom CZ in izpostavo URSZR Kranj. 

Pri tem smo dobili nova znanja in spoznanja, predvsem pa smo spoznali kako  pomembno je  dobro 

sodelovanje in organizacija vseh subjektov, ki sodelujejo v okviru nalog zaščite in reševanja ter izvajanju 

dejavnosti in javnih gospodarskih služb v občini Žirovnica. Zelo pomembna je bila obveščenost 

prebivalcev, dajanje informacij in sodelovanje z mediji, ki je bilo odlično. Pomembno je bilo tudi 

sodelovanje z občinskim svetom Občine Žirovnica in občinsko upravo. 

V teh zgodbah ne sme biti zmagovalcev in poražencev, ampak mora obstajati solidarnost, razumevanje 

in sodelovanje. Soditi dejanja in ukrepe za nazaj, je precej lažje, kot jih v kriznih dnevih izvajati. 

V samem uvodu gre izredna zahvala vsem, ki so v času izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije  po 

službeni dolžnosti ali kot prostovoljci sodelovali z občino, županom in sami med seboj:  

poveljniku Civilne zaščite Marjanu Dobnikarju, članom štaba CZ, gasilcem, skavtom, delavcem javnega 

podjetja JEKO d.o.o, medobčinskega redarstva, PP Jesenice, osebju lekarne in zdravstvene postaje Selo, 

Rdečemu križu Jesenice, župnijski Karitas, skakalnemu klubu Stol Žirovnica za kombi, ki smo ga 

uporabili za prevoz hrane in zdravil, učiteljicam in učiteljem OŠ Žirovnica za izvedbo pouka na daljavo, 

trgovinam in gostilnam, ki so v teh dneh oskrbovale prebivalce, vsem prostovoljcem, ki so se javili za 

pomoč in delo v klicnem centru, zaposlenim na ZTK Žirovnica, Občinski upravi Občine Žirovnica in 

podžupanu . Vsem za prostovoljstvo, profesionalno delo in skrb za druge v času, ki ni najbolj prijazen. 

Veliko njih je delalo po službeni dolžnosti in veliko prostovoljno, vsi pa s srcem in skrbjo za sočloveka, 

in to več, kot bi se od njih pričakovalo.  

Zahvala tudi donatorjem mask podjetju ON-Line in Šiviljstvu Simona Šlajmar, Rdečemu križu Jesenice, 

Borisu Kunšiču, nosilcu dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zgornje Gorje, Čebelarstvu Noč, Pekarni 

Nonina špajza in OŠ Žirovnica za darovano hrano,  Šiviljstvu Marta Šimac, SPORTX, za izdelavo 

naročenih in tudi donacijo 50 mask. Zahvala Matevžu Mraku in podjetju Palisada sistemi za izvedeno 

akcijo zbiranja in donacije osebnih računalnikov za otroke, ki so potrebovali opremo za pouk na daljavo. 

Zahvala za pomoč pri delitvi mask predsedniku Društva upokojencev Žirovnica g. Malnarju in 

zaupnicam društva, hvala tudi Mercatorju Žirovnica, Trgovini Gregor, Pošti Žirovnica, trgovini Mlinotest 

na Breznici, Pekarni Planika v Žirovnici in Moji cvetličarnici v Žirovnici. 



 
 

2. PRIPRAVE NA DOGODEK-EPIDEMIJO 

Težko bi imenovali epidemijo ( v svetovnem merilu pa pandemijo) dogodek ampak bi ji rekli situacija. 

K sreči smo tudi na lokalnem nivoju spremljali zadeve povezane z epidemijo in kasneje pandemijo, ki 

jo bomo v nadaljevanju imenovali krajše COVID-19.  

 Zaradi tega  smo že 6.3.2020 sklicali sestanek, ki smo ga poimenovali ukrepi in informacije 

povezane s pojavom novega koronavirusa. Na njem so sodelovali Saša Letonja (direktor ZD 

Jesenice), Robert Račman (komandir PP Jesenice), Erika Melihen (ravnateljica OŠ Žirovnica), 

Gregor Jarkovič (vodja Medobčinskega redarstva in inšpektorata), Marjan Dobnikar (poveljnik 

štaba Civilne zaščite občine Žirovnica), Igor Čarni (namestnik poveljnika štaba Civilne zaščite 

Občine Žirovnica),  Leopold Pogačar (župan), Monika Kusterle (direktorica občinske uprave). 

Na njem smo sprejeli naslednje sklepe: 

1. Vsi pristojni organi spremljajo in sledijo navodilom NIJZ ter ukrepe prilagajajo ukrepom NIJZ.  
2. Občina Žirovnica se bo v primeru potrebnih ukrepov povezala z MIR ter regijskim in občinskim 

štabom CZ.  
3. Občina Žirovnica bo skozi medijske kanale (spletna stran občine, Radio Triglav) posredovala 

ustrezne informacije o vstopnih točkah na Jesenicah in v Kranju ter kontakte osebnih zdravnic v 
Zdravstveni postaji Žirovnica.  

4. Občina Žirovnica bo občane obvestila, da Zdravstvena postaja Žirovnica razpolaga z zaščitnimi 
maskami, ki jih pacienti dobijo ob vstopu v ambulanto.   

5. Župan bo občanom svetoval, da se (predvsem starejši in bolj zdravstveno ogroženi) izogibajo 
večjim prireditvam.  

 

 Dne 10.3.2020 smo izvedli sestanek z občinsko upravo in se dogovorili o zadevah povezanih z 
zaščitnimi sredstvi za zaposlene, dogovor o možnostih dela na domu, odsotnostih, 
samozaščitnem ravnanju na delovnem mestu in doma, vzpostavitvi razkužilne točke ob vstopu 
v občinsko stavbo in dodelitvi in nabavi razkužil zaposlenim. 

 

 Dne 12.3.2020, smo po obvestilu  direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica do preklica 
zaprli muzejske rojstne hiše (Čopova, Prešernova in Finžgarjeva) in sedež Zavoda za turizem in 
kulturo za obiskovalce, do nadaljnjega. 

 

 Dne 12.3.2020, ob 18.00 je župan sklical sestanek s poveljnikom CZ ter poveljnikoma PGD 
Smokuč in Zabreznica. Sprejeli smo sklepe: 

1. Vzpostavitev seznama dosegljivih članov CZ in tehnične ekipe do konca marca. 
2. Oskrba starejših v primeru potrebe po dobrinah. 
3. Sodelovanje ekipe za prvo pomoč v primeru potrebe po vzpostavitvi kontrolnih točk v občini. 
 
Dne 12.3. 2020 ob 18.00 uri je začela veljati Odredba MZ o razglasitvi epidemije v RS. Zato štejemo vse 
naštete ukrepe kot pripravo oz. predhodne ukrepe v zvezi s tem.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. UKREPANJE/KLJUČNE AKTIVNOSTI/SILE ZRP 

 

 Dne 13.3.2020 smo na Občini Žirovnica do nadaljnjega omejili poslovanje s strankami. Na 
krajevno običajen način in preko medijev ter socialnih omrežij smo obvestili občane, da 
poslujemo preko nabiralnika, telefona, elektronske pošte. 

 

 Dne 13.03.2020  je župan ravnateljici OŠ Žirovnica odredil preko elektronskega obvestila, da se 
nemudoma zapre večnamenska Dvorana pod Stolom za vse uporabnike, do preklica. 

 

 13.03.2020  odredba župana preko elektronske pošte, vodji ekipe prve pomoči, da so člani 
ekipe do nadaljnjega dosegljivi na telefon ali elektronskem naslovu. 

 

 13.3.2020, župan preveril delovanje javnega podjetja JEKO d.o.o. in koncesionarja za plin ENOS 
d.d. Po razgovoru z direktorjema dobil naslednje zagotovilo: 

1. javno podjetje Jeko d.o.o. bo tudi v času sprejetih ukrepov za zmanjševanje možnosti širjenja 
koronavirusa nemoteno izvajalo in zagotavljalo  oskrbo z vodo in monitoring kakovosti vode, 
ravnanje z odpadki in pogrebno službo, 

2. ENOS d.d. bo na območju občine Žirovnice zagotavljal nemoteno oskrbo s plinom. 
 

 Dne 13.3.2020 dogovor župana z ravnateljico in poveljnikom CZ občine Žirovnica za 
vzpostavitev varstva otrok v vrtcu Žirovnica. Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo 
delodajalca, pri katerem so starši zaposleni (potrdilo pridobi starš), da opravljajo delo, ki je 
pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, to so: zaposlenih v zdravstvu, 
policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, 
dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in  službah civilne zaščite. 

  

 Dne 14.3.2020 se je ob 09.00 poveljnik CZ Občine Žirovnica udeležil seje štaba CZ Gorenjske v 

Kranju. 

 

 Dne 15.03.2020 ob 10.00 sestanek župana in poveljnika CZ na temo aktualnih ukrepov in 

priprave na sklic štaba. 

 

 Dne 15.03.2020  smo s pomočjo OŠ Žirovnica (vzgojiteljice) organizirali varstva otrok v občini 
Žirovnica na domu. Takrat za tri otroke, v tem trenutku le še za enega. Seveda gre za otroke 
staršev, ki opravljajo nujne naloge (policija, gasilci, zdravstvo…) 
 

 Dne 16.03.2020 ob 18. razširjena seja štaba CZ Občine Žirovnica. Prisotni Marjan Dobnikar, Igor 
Čarni, Leopold Pristov, Zoran Plejo, Peter Lužnik, Valentina Kelbl , župan Leopold Pogačar, 
podžupan Sebastijan Zupan, Monika Kusterle. Ostali vabljeni in prisotni Mario Pogačar (PGD 
Smokuč) in Janja Tavčar (Skavtski steg Breznica). Članom sta župan in poveljnik CZ prenesla 
informacije. Obravnavali smo državne ukrepe in navodila.  Dogovorili smo se o organizaciji 
pomoči tistim, ki si sami ne bodo mogli zagotovitvi osnovnih sredstev za življenje in zdravil. 
Dobava zaščitnih sredstev, pobude, predlogi. Potrdili Načrt oskrbe starejših in pomoči 
potrebnih v občini Žirovnica in ustanovitev klicnega centra z razvozom dobrin v okviru štaba 
CZ v prostorih sejne dvorane Občine Žirovnica. 
 



 
 

 

 Dne 16.3.2020 županu s strani pooblaščene osebe OU Občine Žirovnica podan predlog za 
porabo proračunske rezerve občine (85.623,33 eur). Podlaga Odredba o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni (COVID – 19) na območju Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 19/20). Na 
podlagi 3. odstavka 9. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 
81/19), v povezavi z 49. členom zakona o javnih financah in odredbe o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni (COVID – 19) na območju Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 19/20) ter 
aktivacije državnega in regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije,  da se vsi 
proračunski izdatki, povezani z epidemijo, financirajo iz proračunske rezerve občine, podkonto 
910000 stalna proračunska rezerva občine. Župan je sprejel navedeni sklep. O uporabi sredstev 
proračunske rezerve do višine 10.000 eur odloča župan in o tem pisno poroča občinskemu 
svetu. Ker so bile  potrebe po sredstvih višje, je občinski svet na 2. dopisni seji, dne 3. aprila 
2020, sprejel poseben odlok, o porabi preostalih sredstev s tega naslova. 

 

 Dne 17.3.2020 ob 08:00 smo vzpostavili občinski klicni center. Tel. številka  04 5809 110, na 
kateri prostovoljci iz vrst štaba civilne zaščite, gasilcev ter skavtov vsak dan od ponedeljka do 
petka od 08.00 do 13.00 ure zbirajo podatke o potrebi po oskrbi ter nudijo informacije. Prav 
tako je mogoče obvestilo o potrebi po oskrbi posredovati na elektronski naslov: 
obcina@zirovnica.si. Razvoz prostovoljci opravljajo od ponedeljka do petka predvidoma med 
11.00 in 15.00 uro. V nujnih primerih je izven časa delovanja klicnega centra na voljo telefonska 
številka 041 603-131 (poveljnik CZ) 

 

 Dne 17.3., 19.3. (dopolnitev) in 7.4.2020 poslali dnevne potrebe občine in ostalih po zaščitnih 
sredstvih na izpostavo URSZR Kranj. 
 

 Dne 17.3.2020 smo sprejeli Občinski načrt Oskrbe starejših in pomoči potrebnih V.1.1., št. 841-
0002/20 Z DNE 17.3.2020. 

 

 Dne 17.03.2020  sodelovali na korespondenčni seja  štaba CZ Gorenjska. 
 

 Dne 20.3.2020 smo omogočili psihološko pomoč občanom preko ZD Jesenice in kasneje tudi 
ZD Kranj, na spletni strani občine smo objavili kontakte z napotili. 
 

 Dne  05.04.2020  skupaj z MIR, CZ in policijo opravili kontrolo dostopa do rekreacijskega 

parka Završnica. 

 

 Dne 14.4.2020 smo dopolnili (na podlagi korespondenčne seje štaba CZ) Oceno ogroženosti 

zaradi naravnih in drugih nesreč v poglavju Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri 

človeku V 2.1.03, z dne 14.4.2020. 

 

 Dne 16.04. 2020 župan sodeloval v videokonferenci, ki jo je sklicala SB Jesenice na temo 

pomoči socialno varstvenih zavodov (SVZ) na našem območju, če bi prišlo do širjenja COVID-

19 znotraj katerega od SVZ. Občina Žirovnica ponudila pomoč  pri zagotavljanju laičnih 

prostovoljcev s tem, da smo zaprosili za jasna navodila, zahteve in vse ostalo, kar je pomembno 

za to. 

 V času med 17.3. in 6.5. 2020 opravili prevoze hrane in brezplačnih živilskih paketov  
       ( razvidno iz poročil, ki so bila že poslana na izpostavo URSZR Kranj – priloga 1).  

mailto:obcina@zirovnica.si


 
 

 V času med 31.3. in 10.4. smo nabavili 2600 troslojnih pralnih mask za občane in jih občanom 
razdelili preko 2400 Ostale so še na voljo in jih delimo na Občini. 

 Župan v tem istem obdobju OS občine Žirovnica 6 x poročal po elektronski pošti o vseh 
aktivnostih, porabi sredstev in posebnostih  

 V času trajanja COVID-19 imeli 3 dopisne seje občinskega sveta. 

 Dne 24.4.2020 je na zahtevo župana, direktor JEKO poročanje o stanju GJS v občini. Tako je 
pripravil poročilo o izvajanju naslednjih gospodarskih javnih služb :  
-vodooskrba, 
-kanalizacija, 
-ravnanje z odpadki, 
-pogrebna služba, 
-javne površine. 
Vse poteka brez zapletov in posebnosti, zato dodatni ukrepi niso bili potrebni. 

 Dne 10. in 11.5.2020 sta se župan in odgovorna za to področje na OU, ga. Žvan vključila v 
organizacijo prevozov otrok v šolo v sodelovanju z ravnateljico OŠ Žirovnica go. Melihen. 

 Dne 18.5.2020 smo preko PGD Smokuč zagotovili gasilce za pomoč pri urejanju prometa ob 
vrnitvi otrok v šolo in vrtec. 

 Dne 18.5.2020 je medobčinski inšpektorat opravil nadzor avtobusnega prevoza otrok v smislu 
upoštevanja preventivnih ukrepov, ki jih je dolžan zagotoviti prevoznik. 

 Dne 18.5.2020 sprejemna pisarna in občinska uprava pričela neposredno delo s strankami ob 
upoštevanju preventivnih ukrepov. 

 V povprečju je od vzpostavitve klicnega centra, torej med 17.3. in 6.5. 2020 dnevno angažiranih  
5 oseb. Podrobnosti o vrstah in številu sil poročane v dnevnih poročilih na izpostavo URSZR 
Kranj (priloga 2). 

 Z dnem 29.5.2020 ponovno odpiramo otroška igrišča. 

 Ves čas smo skladno z izdanimi uredbami vlade in priporočili prilagajali ukrepe, kot na primer 
izvajanje športnih aktivnosti v dvoranah, uporaba otroških igrišč in podobno. 

 

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME/LOGISTIKA 

Opremo na izpostavi URSZR Kranj smo prevzeli 6 x ( 15.3., 26.3., 3.4., 11.4., 24.4. in manjšo količino 

29.4.2020), kar je razvidno s prevzemnih listov. Za prevoz opreme iz Kranja je poskrbel ali poveljnik CZ 

Občine Žirovnica ali pa dežurna voznika v klicnem centru s kombijem SSK Stol. 

 Oprema URSZR: 

OBČINA Razkužilo Očala Rokavice 
latex 

Zaščitne 
maske 
Kirurške 
(kos) 

Tyvek 
 

FFP1 
 

FFP2 
 

Zaščitne 
maske za 
enk.uporabo 
 4 slojne 

Razkužilo 
Ekocid 

Alkohol 
500 ml 

ŽIROVNICA 13 2 1526 1550 9 11 10 500 2 23 

 

Oprema, ki jo je nabavila občina sama: 

Razkužilo 
za površine 
450 ml 

Razkužilo 
500 ml 

Razkužilo 
100 ml 

Zašč.kombenizon 
Wepro 

Zašč.očala Kir.maske Rokavice 
latex 

Razkuž.robčki 

25 14 150 16  25 100 550 200 

 



 
 

Opremo smo distribuirali sami na način, da so jo uporabniki osebno prevzeli na Občini Žirovnica in 

sicer: 

DAN AKTIVNOST OPOMBE 

17.3.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, patronažna 

18.3.2020 Delitev zaščitne 
opreme 
 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, RK, KARITAS 

25.3.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, TAXI 

26.3.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu,  

30.3.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci,  

4.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, RK, KARITAS 

6.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, patronažna 

8.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, trgovine 

9.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu,  

14.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci,  

15.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

pomoč na domu,  

26.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci,  

29.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci, pomoč na 
domu, RK,  

30.4.2020 Delitev zaščitne 
opreme 

JEKO, MIR, CZ-
prostovoljci,  

 

Pri tem smo delili tudi zaščitno opremo, ki jo je nabavila Občina, saj oprema URSZR ne bi v celoti pokrila 

potreb. 

5. INTERVENCIJSKI STROŠKI/STROŠKI DELOVANJA ZRP 

Stroški povezani z nakupom zaščitnih sredstev občine Žirovnica znašajo do danes skupaj 13.632,35 

EUR, od tega največji delež odpade na nabavo pralnih mask za občane v višini 10.532,50 EUR. Drugi 



 
 

posredni stroški kot so razkuževanje večnamenskih stavb v lasti občine, kilometrina za člane štaba CZ 

in stroški goriva za razvoz hrane in zdravil pa znašajo skupaj 1329,47 EUR. Skupaj do 7.5.2020 so stroški 

občine znašali 14.961,82 EUR. 

Stroška dela župana in zaposlenih na občinski upravi, ko so sodelovali pri izvajanju ukrepov, ne štejemo 

zraven. 

V tednu med 18. in 22.5 smo nabavili opremo, kot izhaja iz spodnje tabele in se nahaja v skladišču, 

namenjena je zalogi.  

OPREMA V SKLADIŠČU CZ 

Razkužilo-
GEL 
500 ml 

Zašč. kombenizon 
Tyvek 

Zašč. očala Kir. maske Rokavice 
latex 

Zašč. maske 
tip FFP 2 

50 140 10 1000 1000 100 

 

6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 

 V obdobju med 6.3. in 20.5.2020 smo vzpostavili odlično sodelovanje z lokalnim radijem 

Triglav, kjer smo v tem času imeli preko 50 objav in informacij povezanih z ukrepi občine in 

države povezanih z epidemijo COVID-19. To se je izkazalo za dobro, ker gre za lokalni radio in 

ga občani in občanke poslušajo, tokrat se je merjena poslušanost še bistveno povečala.   

 

 Prav tako je župan v tem času sodeloval v poročilih ob 17.00 na TV SLO1 in Gorenjski TV Kranj, 

Radiju Slovenija, pri čemer je podajal ključne informacije in navodila v zvezi z aktivnostmi 

občine, občanov in države.  Informacije smo posredovali tudi STA in drugim medijem, ki so jih 

povzemali (vir: Kliping občine). 

 

 Na spletni strani Občine Žirovnica www.zirovnica.si in družbenih medijih (FB) smo v istem 

obdobju objavili 71 obvestil in na uradni strani občine naredili link do informacij NIJZ. 

 

 Redno smo o vseh aktivnostih obveščali člane Občinskega sveta Občine Žirovnica (6 poročil v 

elektronski obliki). 

 

 V majski števili Novic občine Žirovnica, ki je izšla 6.5.2020 smo objavili vrsto člankov na temo 

ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 in strokovne članke posameznih organizacij, ki so 

jih poslali na to tremo.  

 

 Redno dnevno smo poročali na izpostavo URSZR Kranj in regijski štab CZ. 

 

http://www.zirovnica.si/


 
 

7. RAZNO  

Kljub jasno zastavljenemu vprašanju NIJZ, enota v Kranju, kako je z beleženjem tistih okuženih po 

občinah, ki so bili uvrščeni na seznam okuženih in so kasneje ozdraveli, pa so še vedno na seznamu, 

nismo dobili ustreznega odgovora. 

Prav tako smo 6.4.2020 izpostavi URSZR Kranj postavili vprašanja povezano z izdajo začasnih izkaznic 

pripadnikom CZ, ki se glasijo: 

- Kdaj se lahko ali mora pripadnik CZ  izkazati z njo ( na čigavo zahtevo, po uradni dolžnosti…). 
- kaj mu ta izkaznica razen zadaj citirane konvencije iz leta 1949 prinaša v smislu zaščite in 

predvsem dolžnosti ( ali lahko zahteva asistenco policije, redarstva, inšpekcije, ali lahko 
zahteva pomoč ) in 

- kdo lahko nadzira imetnike izkaznice in zahteva identifikacijo le taga. 
 
Odgovorov nismo prejeli . 

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

 Sodelovanje po vertikalni liniji: občina- občinski štab CZ- regijski štab CZ- URSZR ocenjujemo 

kot odlično in se ekipi v Kranju zahvaljujemo za vse, kar smo skupaj storili, za informacije in 

navodila. 

 Prenos informacij je v obe smeri potekal tekoče in ažurno. 

 Na lokalnem nivoju bomo v nekem primernem času, ko bo to možno in smiselno (sedaj je še 

prezgodaj), naredili predstavitev aktivnosti občine v času epidemije COVID-19 v najširšem 

pomenu (CZ, gasilci, prostovoljci, javne službe, občinska uprava itd…) in naredili analizo. Takrat 

vam bomo lahko podali realno oceno dela z vsemi ugotovljenimi pomanjkljivostmi ali 

prednostmi. 

 Drugih pripomb nimamo, saj je »po bitki« lahko biti general, kar se odraža sedaj tudi v 

aktualnem političnem dogajanju na nivoju RS. Verjamem, da smo se vsi nekaj naučili, predvsem 

pa pokazali, da smo na lokalnem in regijskem nivoju,  tako s profesionalnega, kot tudi 

človeškega vidika storili vse in še več, kar je bilo v trenutni situaciji možno . 

 

 

Prevoz živilskih paketov v okviru štaba CZ in v sodelovanju z RK Jesenice 



 
 

 

Delitev pralnih zaščitnih mask za občane in občanke občine Žirovnice 

 

 

Kontrola prehajanja občinskih meja v Završnici 



 
 

 

Vstopna točka v občinski stavbi 


