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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V 

LETU 2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN 
POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV 
ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU  

2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN 
POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV 
ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, 
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. 

  
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 
2019 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini 
Radovljica za leto 2020. 
2. Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s Poročilom o poteku odziva ob epidemiji 
COVID-19. 
 
 
 

                                                                                              Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                     ŽUPAN 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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OBČINA RADOVLJICA 
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11. 5. 2020    
 
 
 

POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI 
RADOVLJICA V LETU 2019 

 
 
Leto 2019 je bilo na področju zaščite in reševanja med običajnimi, a če gledamo odzive ob nesrečah, 
je bilo teh nekoliko več. Večinoma so bile nesreče obvladljive s predvidenimi enotami in kratkotrajne, 
nekaj dogodkov je izpostavljenih v nadaljevanju.  
 
STROKOVNE NALOGE, DELO ŠTABA CZ  
 
Na področju strokovnih nalog je bila ob rednih nalogah v letu 2019 prednostna naloga področje 
nesreče na železnici in priprave preventivnih vsebin. Tako je v pripravi delni načrt zaščite in reševanja 
ob nesreči na železnici za občino Radovljico, ki pa bo zaključen v letu 2020. 
 
Velik del aktivnosti je bil posvečen tudi pripravi programa nabave gasilskih vozil za prihodnje obdobje. 
Da bo program sprejemljiv in izvedljiv, se najprej usklajuje z gasilskim poveljstvom, pričakujemo, da bo 
v čim večji meri zajel vse potrebe gasilskih enot glede na merila in specifike, ki jih imajo posamezne 
enote oziroma občina kot celota.  
 
Ker že dlje časa ugotavljamo, da je dopoldanski čas kritičen za odziv na vse vrste intervencij, smo 
pripravili usmeritve za odzive gasilskih enot na te intervencije in jih delno preverili že na vajah. V 
sklopu optimiziranja postopkov enot bomo s tem nadaljevali tudi v letošnjem letu. 
 
Ažurirali smo posamezne vsebine v dokumentih obveščanja občine Radovljica ter podatke v načrtu 
aktiviranja gasilskih enot. 
 
INTERVENCIJE 
 
Leto 2019 je bilo, če gledamo obdobje zadnjih let, bolj aktivno kot pretekla leta, čeprav (vsaj ko 
gledamo zahtevnejše intervencije) večjih odstopanj vseeno ni. Večja in dolgotrajnejša intervencija je 
bila intervencija pri požaru v naravi nad Kropo. Časovno je nekaj dlje trajalo le še posredovanje ob 
poplavah jeseni, ki pa ni bilo zahtevnejše in je bilo lokalno omejeno.  

Število dogodkov je sicer precej višje kot minula leta, a je to (predvsem pri gasilcih) v veliki meri tudi 
zaradi drugačnega beleženja posameznih intervencij na URSZR v novi aplikaciji SPIN. Intervencije, ki 
so se na primer v minulih letih beležile kot ena, se zdaj ločujejo na več intervencij po posameznih 
lokacijah. 

Kot je že v uvodu omenjeno, je bil lani večji in obsežnejši požar v naravi nad Kropo, kjer so bile 
aktivirane vse gasilske enote v občini, poleg njih tudi helikopter SV za gašenje iz zraka. Intervencija je 
trajala 10 ur, skupno je na njej sodelovalo 149 gasilcev z 20 vozili. Požar je nastal na težko 
dostopnem gozdnem območju med Kropo in Češnjico. Glavna težava je bila oddaljenost od primernih 
prometnic za gasilska vozila in vetrovno vreme, ki je prispevalo k hitremu širjenju požara. V bližino 
požara sta lahko prišli le dve manjši gasilski vozili z vodo. Preostala so ostala na cestah, od koder se 
je večino opreme transportiralo peš, s kmetijsko mehanizacijo in terenskim vozilom.  

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Intervencija je pokazala, da ob daljšem sušnem obdobju tudi v naši občini lahko pride do 
obsežnejšega požara, ki lahko zaradi zadostne količine gorljivega materiala in specifike terena ter 
nedostopnosti povzroči dolgotrajno in zahtevno intervencijo. 

Podatki o intervencijah so zajeti v tabelah in grafih v samem poročilu enot, kot običajno pa so največ 
posredovanj na območju naše občine opravili prostovoljni gasilci, sledi Društvo gorske reševalne 
službe Radovljica. 
 
Društvo GRS Radovljica je imelo letos rekordno število intervencij, precejšen del jih sicer opravijo tudi 
zunaj območja naše občine. 
  
Med enotami, ki so lansko leto imele intervencijo v naši občini, je tudi Podvodna reševalna služba Bled 
– ta je bila aktivirana v juniju, ko se je zgodila nesreča rafting čolna, v kateri je tuja turistka tudi umrla. 
Tovrstne nesreče so glede na manjšo zahtevnost reke Save manj pogoste, a vseeno se ob velikem 
številu tovrstnih dejavnosti podobne nesreče lahko dogajajo. 
 
V spodnji tabeli so navedena vsa aktiviranja enot ob nesrečah v naši občini. Pri prostovoljnih gasilskih 
enotah je nekaj intervencij zabeleženih s strani PGD Bled, preostalo so intervencije lokalnih gasilskih 
enot. Pri nesrečah v cestnem prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi posredujejo tudi poklicne 
gasilske enote. 
 

ENOTE AKTIVIRANJ SODELUJOČIH 
gorski reševalci 15 133 
kinologi 2 7 
prostovoljna teritorialna gasilska društva 244 1.977 
poklicne gasilske enote 36 174 
potapljači 1 3 
skupaj 298 2.294 

 
Pregled števila aktiviranj enot v letu 2019 za dogodke na območju občine Radovljica, vir: SPIN. 
 
Ob nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi so 36 posredovanj zabeležili poklicni gasilci iz 
Kranja in z Jesenic, posredovanj je več, kot je bilo dogodkov, saj pri prometnih nesrečah na avtocesti 
za večino dogodkov poteka dvojno pokrivanje. 
 

POKLICNE GASILSKE ENOTE ŠTEVILO AKTIVIRANJ 

SKUPAJ 36 

    GARS JESENICE 18 

    GARS KRANJ 18 
 
Pregled števila intervencij poklicnih gasilskih enot v letu 2019 na območju občine Radovljica, vir: 
SPIN. 
 
V letu 2019 je glavnina dogodkov vezana na požare, tem sledijo intervencije ob tehnični in drugi 
pomoči, kamor spadajo odpiranje vrat, dvigal ter manjše tehnične intervencije. Sledijo druge nesreče, 
kamor so šteta tudi posredovanja prvih posredovalcev, lani so bili aktivirani 11-krat. Pri naravnih 
nesrečah so predvsem za različne oblike poplavljanja. Lani je tako med drugim veliko preglavic pri 
poplavljanju povzročal visok nivo podtalnice, ki je bil posledica daljšega deževnega obdobja jeseni.  
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GRAF 1: DOGODKI V LETU 2019 vir SPIN 
 

Vrsta in skupina 
dogodkov 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NARAVNE 
NESREČE 7 9 10 11 13 13 9 14 7 30 8 31 10 8 14 

DRUGE NESREČE 7 8 16 7 13 14 16 15 18 20 18 13 40 26 32 
NESREČE V 
PROMETU 32 48 47 23 43 36 36 31 37 24 34 25 33 27 26 
POŽARI IN 
EKSPLOZIJE 47 50 51 40 47 41 47 68 44 29 37 31 40 32 47 
ONESNAŽENJA, 
NESREČE Z 
NEVARNIMI 
SNOVMI 

5 6 7 8 4 4 7 11 3 2 4 3 9 11 6 

JEDRSKI IN DRUGI 
DOGODKI                     1         

NAJDBE NUS, 
MOTNJE OSKRBE 
IN POŠKODBE 
OBJEKTOV 

2 12 2 9 6 11 8 6 5 9 1 15 21 11 2 

TEHNIČNA IN 
DRUGA POMOČ 23 30 38 43 47 26 20 25 29 38 36 43 34 34 45 

NEPOTREBNE oz. 
LAŽNE 
INTERVENCIJE 

                            4 

Skupno število 
dogodkov 123 163 171 141 173 145 143 170 143 152 139 161 187 149 176 

 
Pregled dogodkov v občini Radovljica v letih od 2005 do 2019, vir: SPIN. 
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PODATKI O INTERVENCIJAH PROSTOVOLJNIH GASILCEV 
 

Večina intervencij je bila realizirana z enotami prvega poziva, glede na naravo intervencij so bile pri 
posameznih intervencijah aktivirane še dodatne enote. Tako je bilo ob koncu februarja nekaj 
intervencij pri požarih v naravi, kjer je bilo aktiviranih več enot zaradi zagotovitve zadostnega števila 
moštva kot tudi gasilnih sredstev in opreme. Po potrebi smo na posameznih dopoldanskih 
intervencijah izvedli aktiviranje dodatne enote z razlogom zagotovitve zadostnega števila gasilcev na 
intervenciji. 
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ŠTEVILO DOGODKOV PO POSAMEZNIH 
LETIH

 

Pregled števila dogodkov po posameznih letih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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ŠTEVILO IZVOZOV GASILSKIH ENOT 
PO POSAMEZNIH LETIH

 

Pregled števila izvozov po posameznih letih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Glede na število izvozov je kot običajno prednjačila osrednja enota PGD Radovljica, ki izvozi tudi na 
vse večje dogodke na območju celotne občine in ne zgolj v svojem okolišu. Sledi ji PGD Lesce, ki so 
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tudi sicer po razvrstitvi enot glede na število prebivalcev in tipu naselja najbližje osrednji enoti. Ker ni 
bilo večjih intervencij, so imele preostale enote manj izvozov, saj so bile manjkrat klicane zunaj 
svojega okoliša. Precejšen delež pri posameznih enotah, ki imajo nekaj več intervencij, je tudi 
beleženje intervencij po lokacijah v novem SPIN-u. 
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ŠTEVILO IZVOZOV PO ENOTAH

 

Pregled števila izvozov po enotah. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Povprečni čas izvoza letos ni prikazan, ker podatki v Vulkanu in SPINU ne omogočajo obdelave in 
prikaza teh podatkov, kot smo jih uspeli prikazati do zdaj. Vseeno lahko zapišemo, da večjih odstopanj 
od preteklih let na tem področju ni. Treba je opozoriti, da imajo posamezne enote v določenih delih 
dneva težavo zagotoviti ustrezen izvoz, ker na lokalnem območju nimajo dosegljivih gasilcev, 
morebitne težave pokrivamo z aktivacijo dodatnih enot. 

Med intervencijami je bilo največ požarov ter tehnične pomoči in naravnih nesreč, med drugimi 
nesrečami je največ reševanj obolelih oseb (11). 
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ŠTEVILO INTERVENCIJ PO DOGODKIH

 

Številu intervencij po dogodkih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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2416

4

2
POŽARI GLEDE NA VRSTO

    Požari v objektih

    Požari v naravi oziroma na prostem

    Požari na prometnih sredstvih

    Požari v komunalnih in drugih zabojnikih
 

Požari glede na vrsto.  Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

 
Glede na posamezna obdobja je bil lani najbolj obremenjen november, in sicer zaradi intervencij ob 
poplavah, februarja kar nekaj dogodkov prispevajo požari v naravi. 

Če gledamo pogostost intervencij glede na uro dneva, se te najpogosteje zgodijo med 9. in 12. uro, 
sledi obdobje, ko se ljudje vrnemo iz služb do večera, najmanj pa jih je v drugi polovici noči. 
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ŠTEVILO DOGODKOV PO MESECIH

 

Število dogodkov po mesecih. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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Odstotek intervencij glede na uro dneva: Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Skupaj je na vseh intervencijah sodelovalo 1935 gasilcev. Enota je v povprečju zagotovila 7,6 
gasilcev, kar je en gasilec več kot leto prej in zadošča glede na aktualen načrt aktiviranja. Precejšni 
del tehničnih intervencij se da obvladati s skupino ali zmanjšanim oddelkom, zato pri večini teh 
intervencij ni težav z moštvom tudi v dopoldanskem času, pri požarih pa je aktiviranih več enot že v 
osnovi, kar omogoča, da tudi zmanjšane posadke posameznih enot lahko skupaj ustrezno ukrepajo. 
Ne redko, a kot kaže, bo tako tudi v prihodnje treba v dopoldanskem času moštvo sestavljati iz več 
enot, da bomo lahko delali optimalno, temu smo v letu 2019 posvetili več pozornosti tudi v sklopu vaj. 

Poudarjam pa, da so podatki o prisotnem številu članov zajeti ob koncu intervencije, da tudi ni nujno, 
da so vsi člani, ki so se odzvali na intervencijo, dejansko v njej aktivno sodelovali, a je prav, da so 
zavedeni, saj nam trenutno beleženje podatkov ne omogoča podrobnejšega opredeljevanja odziva 
gasilcev. 

Dejansko število prisotnih ob prvem izvozu je večinoma bistveno manjše od končne številke. Vsekakor 
velja usmeritev za naprej, da se takoj, ko je jasno, da je dogodek obsežnejši, aktivira dodatne enote, 
vsaka enota pa mora zagotavljati vsaj minimalni del moštva tudi za izvajanje zahtevnejših nalog na 
intervencijah.
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SKUPAJ SODELUJOČIH GASILCEV

Pregled vseh sodelujočih gasilcev. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 
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Povprečna prisotnost števila gasilcev na intervenciji kaže tako splošno stanje odzivanja gasilcev na 
posamezne intervencije kot tudi naravo intervencij, kakršna je bila pri posameznih enotah. 
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POVPREČNO ŠTEVILO GASILCEV NA IZVOZ

 
Povprečno število gasilcev na intervenciji. Podatki iz SPINA – pregled števila intervencij. 

Zbrani podatki so bili zajeti iz uradno dostopnih poročil v programu SPIN in VULKAN in v določenih 
delih odstopajo od podatkov, ki so jih zbrala društva oziroma se celo razlikujejo po posameznih 
programih, vendar bistveno ne spremenijo prikaza opravljenega dela na intervencijah. 

 
PODATKI O INTERVENCIJAH IN DELU DRUŠTVA GRS 

RADOVLJICA 
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Skupen pregled podatkov o intervencijah Društva GRS Radovljica. 
 
Glede na pregled vseh intervencij v društvu še vedno zagotavljajo kakovostno število reševalcev na 
posamezen dogodek, izvoz iz enote pa zagotovijo v času od 8 do 9 min. Prihod do lokacije nesreče  je 
odvisen od njene oddaljenosti ter dostopnosti. V 50 % intervencij je vključen še helikopter, kar ne 
pomeni, da vzporedno ne teče akcija reševanja tudi na klasičen način. V primeru, da na reševanju ni 
prisotnega helikopterja, večinoma tudi ni prisotnega zdravnika in tako vse nujne ukrepe prve pomoči 
opravijo reševalci sami, tudi ko so poškodbe hujše. 
 
Vse pogosteje se reševalci srečujejo z nesrečami slabo opremljenih turistov, ki so očitno nepoučeni o 
potrebni opremi, ko se odpravijo na razgledno točko ali ogled znamenitosti na težje dostopnih terenih.  

delo v gozdu; 126; 
9,026%

iskanje 
pogrešanega; 308; 

22,063%

turist; 152; 
10,888%

pohodnik; 729; 
52,221%

občan; 77; 5,516% žival; 4; ,287%

REŠEVALNO DELO 2019  (ure, %)

Vrsta reševanja in obseg ur reševanj. 
 
Društvo GRS Radovljica pretežen del svojih aktivnosti nameni usposabljanjem, dežurstvu in 
intervencijam, preventiva ne zaostaja. V vseh aktivnostih skupaj je dobrih 30 reševalcev opravilo več 
kot 4.500 ur. Od tega je več kot polovica usposabljanj ter intervencij. 
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Pregled dela po vrstah aktivnosti Društva GRS Radovljica. 
 
USPOSABLJANJA V SISTEMU ZRP IN DELO ENOT 
 
Enote, ki so najbolj obremenjene z intervencijami, so tudi najbolje usposobljene in opremljene, saj v 
pripravljenost vložijo veliko svojega časa, zato so tudi vložena sredstva občine vanje upravičena. Ob 
večjih nesrečah se tudi pokaže, da je za njihovo obvladovanje resnično treba imeti zgrajen ustrezen 
sistem, ki se včasih komu zdi preobsežen, a nas večje nesreče vedno znova prepričajo o njegovi 
ustreznosti.   
 
V letu 2019 je 158 gasilcev opravilo različna usposabljanja oziroma tečaje v različnem obsegu, od 
tega je 61 gasilcev opravilo osnovni oziroma obnovitveni tečaj za prvega posredovalca, 30 članov 
GRS je na usposabljanjih opravilo več kot 1100 ur.  
 
Radio klub Lesce ima 16 usposobljenih in od ICZR na Igu licenciranih članov, ki lahko delujejo v 
radijski mreži ZARE in sočasno radioamaterski. Njihovi člani se redno udeležujejo izobraževanj in 
organiziranih vaj. 
 
Štirje člani štaba CZ so se udeležili tridnevnega temeljnega usposabljanja članov štaba CZ na Igu. S 
tem imamo temeljna usposabljanja novih članov štaba opravljena, pridobljena znanja pa so koristna 
pri izvajanju nalog štaba in splošnem poznavanju zaščite in reševanja. Udeležili smo se tudi 
dvodnevne študije požara v Kemisu. 
 
Večinoma enote opravljajo usposabljanja na rednih vajah in usposabljanjih, nova znanja pa 
pridobivajo na posebnih tečajih in usposabljanjih. Za pristop k tem tečajem je pogoj določeno 
predznanje, prav tako tudi ustrezna zdravniška potrdila – skupaj z nadomestili za odsotnost z dela, kar 
je precejšni strošek.  
 
PRORAČUNSKA SREDSTVA 
 
Sredstva iz proračuna so bila v letu 2019 porabljena skladno z namenom in kot so bila predvidena v 
proračunu. Sredstva za nakup gasilskih vozil so bila v letu 2019 porabljena za drugi del plačila 
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gasilskega vozila za PGD Kropa GVC 16/24, približno polovica sredstev pa je bila namenjena 
začetnemu delu naložbe za gasilsko vozilo GVC 24/50 za PGD Radovljica. Vozilo bo dobavljeno v 
letošnjem letu, v celoti pa plačano še v letu 2020 ter zadnji del v letu 2021. 
 
 
 
 
             Janez Koselj                                                                                                 
 Poveljnik CZ občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 11.5.2020   
 
 

LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  
V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 

 
 
V letu 2020 je predvidenih več aktivnosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, katerih realizacija pa bo vseeno v veliki meri odvisna od razvoja dogodkov, 
vezanih na epidemijo COVID-19. Odrejeni ukrepi so v zadnjih dveh mesecih ohromili vse 
redne aktivnosti na področju zaščite in reševanja, razen intervencij, enako je tudi na področju 
strokovnih nalog, kjer je prav tako že od konca februarja večina nalog povezana z omenjeno 
epidemijo. Program dela sicer zajema vse načrtovane naloge, realizacija pa zagotovo ne bo 
stoodstotna, saj bo težko celoletni program realizirati na primer v jesenskem obdobju. 
 
 Strokovne naloge, predvidena sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40301 in 

40201 
 
V letu 2020 bomo na področju strokovnih nalog nadaljevali z načrtovanjem ukrepov za 
primer železniške nesreče, saj ta naloga v letu 2019 ni bila v celoti uresničena. Ker s strani 
URSZR niso pristopili k izvedbi vaje železniške nesreče, bomo glede na zmožnosti načrtovali 
delavnico in usposabljanje na temo železniške nesreče na nivoju občine. 
 
Izkušnje, vezane na delo ob epidemiji, bomo prenesli v prakso pri nadaljnjem delu ter na 
področju načrtovanja.  
 
Redne naloge na področju strokovnih nalog bodo predvsem: 

• stalno spremljanje področja zaščite in reševanja, spreminjanja razmer v občini z 
vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

• ažuriranje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, 
• ažuriranje dokumentov obveščanja in aktiviranja za območje občine – ažuriranje 

podatkov o enotah in njihovih vodilnih oseb, 
• spremljanje delovanja enot in pomoč pri njihovem delovanju, 
• vodenje in koordiniranje dela enot in služb v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, 
• seznanjanje ustanov in javnosti z načrtovanimi ukrepi ob morebitnih nesrečah, 
• sodelovanje pri projektu Oživimo srce. 

   
 Usposabljanja in aktivnosti štaba CZ, predvidena sredstva so zajeta na proračunski 

postavki 40201 
 
Pri delu štaba v letu 2020 ne načrtujemo posebnosti. Ker smo v lanskem letu uresničili 
temeljno usposabljanje članov štaba, je področje temeljnih usposabljanj realizirano.  
 
Dopolnilnih usposabljanj trenutno ne moremo izvajati, zato načrtujemo le interno 
usposabljanje, preostala usposabljanja pa bomo izvedli glede na razpisana usposabljanja in 
terminske možnosti. 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Osnovna naloga štaba je tudi koordiniranje in vodenje reševalnih nalog v primeru večjih 
nesreč, kar je naša stalna naloga. Do zdaj nam je večinoma uspevalo pokriti dogodke v 
občini s sodelovanjem štaba v operativni sestavi glede na vrsto nesreče, po potrebi pa bo 
štab deloval v polni ali razširjeni sestavi, odvisno od vrste dogodka. 
 
Kot redne naloge štaba so med drugim predvidene: 

• seje štaba, 
• interno usposabljanje štaba,  
• usposabljanje za vodenje intervencij, 
• priprava na vaje in preverjanje ustreznosti načrtovanih ukrepov v primeru nesreč, 
• delovanje štaba za potrebe večjih intervencij. 

 
 Delovanje enot zaščite in reševanja, s katerimi so podpisane pogodbe, predvidena 

sredstva so zajeta na proračunskih postavkah 40201, 40202, 40301, 40302, 40303, 
40304, 40305, 40306, 40307, 40315 

 
Enote v sistemu zaščite in reševanja delujejo po svojih ustaljenih programih, tako se 
neprestano izvajajo usposabljanja in vaje. Enote medsebojno veliko sodelujejo, člani se  
spoznavajo na različnih vajah in tudi intervencijah, kar je garancija za dobro opravljanje 
nalog tudi v prihodnje. Glede na to, da praktično vse dogodke v občini pokrijemo s 
prostovoljci, smo lahko ponosni, da so pri zagotavljanju odziva na nesreče ter strokovnosti 
posredovanja profesionalni. Kot pomembnejše naloge vsaj z vidika zagotavljanja finančnih 
virov ostajajo zagotavljanje osnovnega delovanja ter posodabljanja opreme. 
 
Načrtovane redne aktivnosti so predvsem: 

• zagotavljanje rednega delovanja enot, kamor sodijo tudi vsi stroški zavarovanj, 
usposabljanj, zdravniških pregledov, vzdrževanj opreme in podobno, 

• zagotavljanje naložbenih sredstev za opremljanje enot in posodabljanje opreme, 
• sodelovanje z enotami in vključevanje v predvidene aktivnosti štaba, 
• udeležba na regijskem preverjanju ekip prve pomoči, 
• izvajanje vaj in usposabljanj ter drugih nalog po programu enot, skladno z 

zagotovljenimi sredstvi v proračunu, 
• delovanje ob intervencijah, skladno z načrti, 
• spremljanje delovanja enot, izboljševanje sistema dela in vključevanja pobud s terena 

glede na njihovo smiselnost. 
 
Sredstva za izvedbo letnega programa so zajeta v proračunu, namenjenem za področje 
zaščite in reševanja. 
 
 
 
 
              Janez Koselj                                                                                       
 Poveljnik CZ Občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, telefon 04 530 50 60, fax. 04 530 50 61 ep:info@gzor.si 

 
 

Datum: 15.5.2020 
 
 

POROČILO O POTEKU ODZIVA OB EPIDEMIJI COVID-19 
 
 

1. UVOD 
Poročilo zajema pregled ukrepanja občinskega štaba CZ in sodelujočih po področjih ter 
intervencijskih stroškov v obdobju priprav na dogodek v mesecu februarju in v času od 
razglasitve epidemije 12.3.2020 do njenega preklica z vladnim odlokom, izdanim 14.5.2020.  
 

2. PRIPRAVE NA DOGODEK 
 
Situacijo ob širjenju COVID-19 smo na občini in štabu CZ spremljali že v mesecu februarju. 
Do konca februarja posebnih navodil in usmeritev ni bilo. Ocenjeno je bilo, da bo glede na 
objave in navodila s strani NIJZ in Vlade RS treba predvsem zagotoviti oskrbo oseb v domači 
karanteni z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Drugih nalog v začetni fazi ni bilo 
napovedanih in predvidenih. 
 
Glede na navedeno smo v začetku marca že prejeli naročeno manjšo količino razkužil, 
rokavic, mask in kombinezonov za enkratno uporabo za enote, ki bi opravljale naloge oskrbe. 
Naročili smo še dodatno zaščitno opremo za izvajanje rednih nalog enot ob posredovanih 
dodatnih zaščitnih ukrepih za delo na terenu ter za primer izvajanja zahtevnejših nalog 
(kombinezoni za večkratno uporabo, zaščitna očala, čelade z vizirji, zaščitne maske, zaščitne 
rokavice). 
 
5. marca je bila sklicana razširjena seja štaba CZ, kjer so bili poleg članov štaba prisotni še 
župan, direktorica občinske uprave, vodja oddelka za splošne zadeve, vodja oddelka za 
družbene dejavnosti, direktorica ZD Radovljica in predstavnica OZRK Radovljica. 
 
Glede na zbrane informacije in usmeritve, ki smo jih 2.3. dobili s strani skupnosti občin, 
so bili ključni zaključki seje naslednji: 

- obveščanje naj tudi v prihodnje teče preko medijev, tudi mi bomo vključevali 
informacije s strani države, da najbolje ohranjamo enoten vir informacij in vsebino, če 
bo treba, bomo dodatna obvestila posredovali vsem gospodinjstvom; 

- predstavnica štaba za stike z javnostjo skrbi za objave in usklajuje vsebine s 
pristojnimi po področjih, 

- občina je posredovala podatke, koga se obvešča v primeru potrjene okužbe v občini 
(kasnejša praksa je sicer pokazala, da to obveščanje ni bilo vzpostavljeno). 

 
Dogovorili smo se, da bomo glede na obseg potreb po oskrbi prebivalcev vključevali v prvi 
vrsti Rdeči križ, če bo potreb več, bomo oskrbo vršili tudi s pomočjo gasilskih vozil za prevoz 
moštva. 
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Glede na potrebe v nadaljevanju se skličejo sestanki v obsegu, kot je potrebno, oziroma 
komuniciramo na daljavo. 
 
Skušamo pridobiti zaščitna sredstva z lastnimi viri, na splošno je stanje dobavljivosti opreme 
zelo slabo. 
 
Na seji je bil sprejet tudi sklep glede vprašanja v zvezi z izvedbo mednarodnega tekmovanja v 
plezanju, ki je bilo poslano na občino: prisotni so bili soglasni, da se organizatorje pisno 
pozove, da ponovno preverijo nujnost izvedbe prireditve, in usmeri, da se posvetujejo z NIJZ. 
 
13. marca je bila sklicana še ena razširjena seja štaba CZ, na kateri so poleg vabljenih na 
predhodni seji sodelovali še predstavniki osnovnih šol, vrtcev, lekarne ter javnih zavodov v 
občini. Seznanili smo se s ključnimi informacijami in problemi po področjih. 
 
DOGOVORI RAZŠIRJENE SEJE, VEZANI NA ZAPRTJE VRTCEV IN ŠOL: 

- ravnatelji naj socialno ogrožene napotijo na Rdeči križ; 
- podatke o potrebah po dežurnem varstvu otrok naj šole in vrtci zberejo do 15. marca in 

posredujejo vodji oddelka za družbene dejavnosti; 
- šole in vrtci organizirajo nujno varstvo v skladu s priporočili, podanimi na seji 

(optimalno število oddelkov, lokacij, zaposlenih); 
- štab bo preveril, če lahko pomaga pri zagotovitvi čistil in razkužil; 
- izda se priporočilo gostinskim lokalom, igralnici, da omejijo poslovanje. 

15. marca je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z novo okrožnico preklicalo 
odločitev in varstva otrok ni bilo možno izvajati v obliki, kot je bilo prvotno načrtovano, 
posebnih potreb po nujnem varstvu pa nismo zaznali. 
 
OSTALO ŠTAB CZ/ OBČINA: 
 
Z dnem 13.3.2020 se aktivira občinski štab CZ, za obvladovanje stanja in komunikacijo 
z različnimi ustanovami se v podporo štabu vključi občinska uprava v obsegu, kot je to 
sprotno potrebno in se po potrebi okrepi. Vzpostavi se delovanje štaba, ki bo večinoma 
deloval po področjih in na daljavo - medsebojna komunikacija po GSM, e-pošti in v nujnih 
primerih na ožjih sestankih. Opredeljene in razdeljene so bile naloge članov štaba in 
odgovornih na občini po področjih z jasnimi zadolžitvami posameznikov. Sprejemanje 
posameznih odločitev se izvaja v ožjih operativnih krogih po področjih. Dnevno se vse 
sodelujoče seznanja z aktivnostmi. 
 
Pripravi se vzpostavitev INFORMACIJSKE PISARNE na občini za zbiranje in prenos 
informacij o potrebah občanov in ustanov. Uskladi se zbiranje in prenos informacij, tako da 
imamo dnevno zbrane informacije, ki jih posredujemo naprej po razdeljenih pristojnostih. 
Koordinacijo pomoči občanom vodi OZRK Radovljica, kateremu se dnevno posreduje 
potrebe. Za preverjanje upravičenosti do pomoči se po potrebi vključuje še CSD. Potrjevanje 
in odobritve stroškov, vezanih na pomoč, se izvaja neposredno na relaciji Rdeči križ - občina. 
 
Še dodatno se preverja možnosti dobave opreme in razpoložljivo opremo takoj nabavi. 
Uskladili smo tudi način potrjevanja naročila opreme in opredelili ločeno vodenje stroškov, 
vezanih na epidemijo. 
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GLAVNE NALOGE PO PODROČJIH ZA ŠTAB IN OBČINSKO UPRAVO 
 
OBČINSKI ŠTAB CZ OBČINSKA UPRAVA 
VODENJE/KOORDINACIJA VODENJE/KOORDINACIJA 
NAČRTOVANJE STIKI Z JAVNOSTJO 
LOGISTIKA INFO CENTER 

ORGANIZACIJA ENOT STIKI Z ZAVODI IN 
DRUŠTVI 

PODPORA VODENJU FINANCE 
 
Ker so v štabu CZ predstavniki ZD Radovljica, Komunale Radovljica in PP Radovljica, je 
bila njihova glavna naloga izmenjava informacij z njihovih področij ter uskladitev 
posameznih nalog iz pristojnosti. 
 

3. UKREPANJE KLJUČNE AKTIVNOSTI/ SILE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI 

 
ŠTAB CZ TER OBČINSKA UPRAVA: 
 
Glede na obseg nalog in vključenost različnih dejavnosti in ustanov je bila odločitev, da v 
pomoč pri delu štaba vključimo občinsko upravo po posameznih področjih pravilna, kar se je 
kazalo skozi celotno obdobje, predvsem pa v prvih štirih tednih, ko je bil obseg dela res velik. 
V prvih štirih tednih se je kot ključno pokazalo tudi to, da so bile pristojnosti odločanja in 
naloge razpršene, saj je bil velikokrat potreben hiter odziv za odločanje, ki pa je pred tem 
zahteval preverjanje informacij, uskladitev mnenj in podobno. Da smo lahko naloge uspešno 
opravili, pa se moramo zahvaliti tudi vsem sodelujočim, ki so na koncu poskrbeli, da so bile 
naloge, ki so bile zastavljene, tudi realizirane Rdeči križ, krajevne skupnosti, gasilci, 
prostovoljci, donatorji. 
 
Kot je bilo dogovorjeno, so dnevno potekale izmenjave informacij in dogovori za realizacijo 
nalog, po dnevnem poročanju regijskemu štabu CZ smo poročilo in delovodnik posredovali 
tudi vsem v štabu CZ in ključnim sodelujočim. Glede na dogovor o načinu dela štaba so 
sprotno v operativnem krogu tekla sprejemanja odločitev za realizacijo posameznih nalog ter 
dodatne razdelitve nalog. Zaradi dolgotrajnosti intervencije in ob zmanjševanju obsega nalog 
so se naloge med člani razdelile tako, da je bilo možno nadomeščanje in še vedno ažurno 
odzivanje na morebitne novo izpostavljene probleme. 
 
Beleženje števila sodelujočih je teklo dnevno v dnevnih poročilih in je posebno poglavje 
poročila. Dnevno je običajno v ključnih aktivnostih sodelovalo od 12 do 20 oseb, ob vikendih 
običajno manj, ob večjih akcijah pa tudi preko 60 oseb. 
 
Na ta način so se tako predvsem sprejemale odločitve in realizacija nalog za: 

- izvajanje odrejenih ukrepov države in občine (npr. omejitve gibanja med občinami, 
zaprtja igrišč, obvezna uporaba zaščitnih sredstev ipd.), 

- zagotavljanje pomoči občanom (zagotovitev paketov s hrano, zagotovitev toplih 
obrokov, zagotovitev dostave zdravil ipd.), 

- nabavo in delitev zaščitnih sredstev (npr. odločanje o nabavi opreme, izdaja opreme, 
skladno z usmeritvami države, oskrba občanov z zaščitnimi sredstvi, oddajanje in 
sprejem potreb po zaščitnih sredstvih ipd.), 
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- izvedba sprotnih nalog, glede na zaznane probleme ali posredovane usmeritve, 
odločanje o načinu sodelovanja in nudenja pomoči ključnim ustanovam (opozarjanje 
doma starejših občanov, CUDV na izvajanje in spoštovanje uvedenih ukrepov ipd.). 

 
V okviru ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID - 19 je župan sprejel nekatere 
posebne ukrepe: 

- odredbo, s katero je odredil, da od 13.3.2020 do nadaljnjega na Občini Radovljica, 
Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo ter Režijskem 
obratu ALC Lesce ni uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v upravnih stavbah). 
Strankam je omogočena komunikacija preko telefona in elektronske ali klasične 
pošte. Odredba bo v veljavi do predvidoma 18.5.2020, po tem datumu, pa bo delo 
organizirano pod posebnimi pogoji, 

- odredbo o zaprtju gostinskih lokalov od 15.3.2020 od 15. ure dalje, 
- odredbo o zaprtju pešpoti od Radovljice do Šobca v delu, ki poteka mimo CUDV 

Radovljica od 1.4.2020 dalje, 
- odredbo o zapori občinske ceste od naselja Lancovo do občinske meje z občino Bled 

(cesta »Za Savo«) od 8.4.2020 do 30.4.2020. 
 
Ker je bilo z vladnim odlokom prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, je župan sprejel tudi odredbo o oprostitvi plačila 
najemnine za poslovne prostore in javne površine v lasti Občine Radovljica za izvajalce tržne 
dejavnosti in za društva. 
 
KRATEK POVZETEK KLJUČNEGA DOGAJANJA: 
 
13.3. do 16.3. 
Preverili smo, kakšno je stanje v vseh pomembnejših javnih ustanovah, predvsem tudi v 
Domu dr. Janka Benedika Radovljica in CUDV Radovljica. 
Uskladili smo informacije z vrtci za primer nujnega varstva ter pripravili zaščitne maske 
(kasneje izvedba ni bila potrebna zaradi preklica možnosti nujnega varstva otrok). 
Pripravili smo usmeritve za informacijsko pisarno in v nadaljevanju načrt oskrbe prebivalcev. 
Razširili smo mrežo prostovoljcev in načrtovali možnosti za druge oblike varstva otrok. 
Pripravili smo usmeritve za izvedbo dostave hrane, paketov hrane, zdravil na dom. 
16.3. je informacijska pisarna že podala prvo dnevno poročilo o sprejetih klicih, ključnih 
informacijah ipd., to obveščanje je teklo vse dni delovanja pisarne. 
Občina je z dnem 16.3.2020 zaprla vsa športna in otroška igrišča.  
 
17.3. do 22.3. 
Uredili smo začasno skladišče CZ, da smo lahko zbrano zaščitno opremo ustrezno skladiščili 
in pripravljali na razdelitev. 
Zagotovili smo nekaj nujne zaščitne opreme za dom starejših občanov in CUDV. 
Preverjali smo informacije o stanju okuženih v naši občini in morebitno potrebnih zaščitnih 
ukrepih. 
Za potrebe delitve zaščitnih sredstev smo večkrat oblikovali potrebe, ker smo prejemali 
dodatna navodila in omejitve. 
19.3. smo o aktivnostih in stanju informirali predsednike krajevnih skupnosti in jih zaprosili 
za pozornost na morebitne stiske v lokalnem okolju. 
Informacije o odpuščanju pacientov iz bolnišnic, ki bi potrebovali stalno varstvo in oskrbo, 
smo posredovali nadrejenim ter po lastnih relacijah prispevali, da se je s temi ukrepi počakalo 
do zagotovitve ustreznih namestitev. 
Preverili in pripravili smo priporočila za izvedbo pogrebov ter pogrebna podjetja oskrbeli z 
nujno potrebno zaščitno opremo. 
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Uskladili smo ukrepanje ob potrebnem prevzemu zapuščenih domačih živali za primer, da bi 
lastnik hospitaliziran. 
 
23. 3. do 29.3. 
Dodatne potrditve naročil zaščitne opreme. 
Preverjanje stanja v ključnih ustanovah, preverjanje komunikacij s pristojnimi ministrstvi in 
razjasnjevanje obveznosti občine. 
Preverjanje nastanitvenih kapacitet za samo izolacijo zdravstvenega in drugega osebja. 
Uskladitev zagotavljanja dostave zdravil na dom. 
Preverjanje in usklajevanje informacij s pristojnimi institucijami, kateri občani so potrebni 
pomoči. 
Zagotovili smo dodatne količine mask in razkužil ključnim ustanovam in  enotam. 
Preverjali smo možnost prerazporejanja strežnega osebja iz šol v dom starejših občanov in 
druge oblike pomoči, a se je večina ustavila zaradi birokratskih težav na nivoju države. 
Ustrezna podlaga s strani vlade za takšno pomoč je bila vzpostavljena po 24.4.. 
V občini je bil v karanteno nastanjen tuj državljan, tako da smo vzpostavili komunikacijo z 
njim, preko ZD Radovljica vzpostavili zdravstveno oskrbo, dodatno zaščitno opremo in 
preverjali, da je vse potekalo varno. Ostala oskrba ni bila potrebna, ker je potekala na sami 
lokaciji. 
 
30.3. do 5.4. 
Ob uvedbi obvezne uporabe mask v javnih prostorih (trgovinah, poštah, bankah,…) smo 
urgentno pristopili k zagotovitvi mask za gospodinjstva, ob pomoči KS in prostovoljcev so 
gospodinjstva opremo dobila do srede, vsi pa do konca tedna. 
Uskladili smo še možno dodatno pomoč domu starejših občanov. 
Uskladili smo aktivnosti ob akciji nadzora omejitev gibanja. 
 
6.4. do 13.4. 
Z namenom opozarjanja in podpore trgovinam, ki so nas nekajkrat prosile za pomoč pri 
izvajanju zahtevanih ukrepov, smo izvedli preventivno akcijo pred vsemi trgovinami v občini. 
Pri uspešni izvedbi akcije so imeli ključno vlogo krajevne skupnosti s zadostnim številom 
prostovoljcev. 
V enem od turističnih objektov na območju občine (Hotel Grajski dvor) so bile 10.4.2020 
rezervirane začasne nastanitvene zmogljivosti (12 sob), ki bi ob primeru okužbe v domu 
starejših občanov omogočile samoizolacijo zaposlenih. Potreb v aprilu ni bilo, smo pa 
rezervacijo namestitev glede na razglašeno epidemijo podaljšali za mesec maj 2020. 
Uskladili smo potrebe za zagotovitev pogojev ob vzpostavitvi izolacijskih con v domu 
starejših občanov in preverili možnosti naročila primernih sanitarnih kontejnerjev ter dorekli 
potrebna pripravljalna dela. 
 
14.4. do 19.4. 
Naročili smo sanitarna kontejnerja in izvedli predpripravo za njuno postavitev ter priklop. 
Do tega tedna smo že prejeli vso naročeno opremo, večino opreme  smo razdelili do tega 
tedna. 
Preverjali smo, kakšne so usmeritve za naprej, ker ni bilo jasnih usmeritev, smo se odločili, da 
večjih količin zaščitnih sredstev ne bomo razdeljevali, ker ni bilo jasno, kakšne naloge bodo 
sledile ob sproščanju ukrepov, odpiranju šol ipd.. 
V tem času je bil obseg pomoči občanom že nekaj časa v polnem obsegu, po preverjanju 
večjega števila dodatnih potreb po pomoči nismo zaznali, pojavile so se posamezne potrebe 
po drugih oblikah pomoči, a v majhnemu obsegu. Večinoma je predvsem pri starejših dobro 
tekla pomoč svojcev, znancev in sosedov. 
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20.4. do 27.4. 
Velik del aktivnosti je bil namenjen preverjanju izvedljivosti sproščenih ukrepov ter možnih 
nalog, ki bodo sledile, saj še vedno ni bilo jasnih usmeritev za naprej. 
Preverjali smo možnosti izvedbe načrtovanih ukrepov s strani ministrstva za morebitne 
preselitve stanovalcev v domu starejših, a smo po komunikaciji s koordinacijsko skupino to 
možnost opustili, ker teh načrtovanih ukrepov ne bi mogli izvesti v praksi.  
Občina Radovljica je v prizadevanjih za preprečitev oziroma obvladovanje morebitne okužbe 
s koronavirusom poskrbela za postavitev dveh zabojnikov pred domom dr. Janka Benedika v 
Radovljici. Dne 15.4.2020 je bila izdana naročilnica podjetju SPC, d.o.o. iz Ljubljane v 
skupni vrednosti 9.867,36 EUR. Zabojnika sta bila na lokacijo nameščena dne 22.4.2020. 
Potrebe po odzivu štaba in občine so se v tem obdobju že zmanjševale. 
Ob potrditvi okužbe v domu starejših občanov smo preverjali izvedbo ukrepov in potrebe po 
zagonu načrtovanih ukrepov. Ker je bila v nadaljevanju z dodatnim testiranji potrjeno, da ni 
okužb, ni bilo potrebno aktivirati dodatnih ukrepov z naše strani. 
 
28.4. do 15.5. 
Razmere so se umirile, pripravljali smo se na odpiranje različnih ustanov in zagotavljanje 
podpore pri tem. 
Priprava poročil o delu v preteklem obdobju. 
Oskrba šol in vrtcev z razpoložljivimi sredstvi pred odprtjem. 
Glede na sproščanje ukrepov je bila od 29.4.2020 pod strogimi pogoji in v omejenem obsegu 
spet omogočena vadba na atletskem stadionu OŠ A. T. Linharta Radovljica, odprla so se tudi 
teniška igrišča na prostem v Športnem parku Radovljica. Dne 8.5.2020 je občina omogočila 
vadbo še v naslednjih objektih: Športni park Radovljica vključno z malo telovadnico in z 
izjemo igrišča za in-line hokej ter uporabe umetne trave za igranje nogometa, Nogometni 
center Lesce, Športni park Vrbnje, stadiona pri OŠ F.S. Finžgarja Lesce in OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica in dvorano v Domu Ljubno. Na vseh športnih objektih so bila nameščena pisna 
opozorila, da so uporabniki dolžni upoštevati Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne 
dejavnosti (Ur. l. št. 63/2020), vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
navodila Občine Radovljica. 
 
INFORMACIJSKA PISARNA: 
 
Informacijska pisarna je bila na posebni telefonski številki občine vzpostavljena s 16.3.2020 
in je delovala ob delavnikih med 8. in 15. uro. Po odločitvi štaba Civilne zaščite se 
informacijska pisarna z dnem 13.5.2020 ukinja, v primeru potreb pa bo spet vzpostavljena. 
 
Informacijska pisarna je dnevno informirala občane in druge organizacije (zlasti glede 
zaščitne opreme, oskrbe s hrano in zdravili, razkuževanja stavb, izjem prepovedi prehoda med 
občinami,…), zbrane informacije in potrebe pa posredovala v realizacijo po področjih. 
Ključne probleme smo reševali tudi že sprotno.  
 
Zbrane potrebe za pomoč občanom so se dnevno posredovale v realizacijo Rdečemu križu. 
Ostala vprašanja smo reševali glede na razdeljeno pristojnost. Opravljene naloge 
informacijske pisarne so bile poleg zgoraj navedenih sledeče: 

- zbiranje kontaktov prostovoljcev, ki so bili posredovani RK,  
- zbran in na spletni strani občine objavljen seznam gostinskih ponudnikov, ki so nudili 

razvoz hrane na dom, 
- RK v uporabo dodeljeno občinsko službeno vozilo za razvoz hrane, zdravil in oseb ter 

v stavbi stare knjižnice urejen prostor za RK za pripravo paketov s hrano, 
- komunikacija in dogovori z ostalimi institucijami glede oskrbe posameznih občanov: 

SB Jesenice, PB Begunje, CSD Radovljica, patronažna služba … 
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RDEČI KRIŽ: 
 
Rdeči križ je na podlagi svojih regijskih in državnih nalog sodelovanja na mejnem prehodu 
Rateče ter kasneje pred predorom Karavanke s člani ekipe bolničarjev sodeloval pri izvajanju 
nadzora vstopa v državo. 
 
V večji meri pa je Rdeči križ deloval predvsem v našem lokalnem območju. Rdeči križ je 
vodil in koordiniral ter izvajal razdelitev pomoči občanom: delitev brezplačnih paketov, toplih 
obrokov, dostave zdravil in živil, v posameznih primerih tudi prevoz oseb. Večino nalog so 
opravili s prostovoljci, ob povečanem obsegu pa so po pozivu občine imeli na razpolago tudi 
dodatno število prostovoljcev. Posamezni prostovoljci so pristopili k učni pomoči na daljavo. 
Konkretni podatki so prikazani v nadaljevanju: 
 

1. POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM OBČANOM S HRANO: 
 

- delitev hrane iz Sklada EU ter prehranske TUŠ pakete, skupaj 2475 kg, 
- Radovljiški vrtec je po zaprtju doniral 483 kg hitro pokvarljive hrane, 
- McDonald's je po zaprtju doniral 70 kg solate, 160 jajc, 196 lističev sira, vse skupaj v 

vrednosti: 316,58 €, 
- Občina Radovljica je plačala nakup hrane in higienskih pripomočkov za socialno 

šibkejše družine. Vrednost nakupa: 2.728,28 €. Prostovoljci so kupljene artikle 
razporedili v 100 paketov, ki so bili razdeljeni 54-im družinam (175 družinskim 
članom). 

Pomoč v hrani (skupaj 3860 kg) je prejelo 336 oseb. Pri delitvi pomoči v hrani je 
sodelovalo 22 prostovoljcev RK. 

 
2. POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM S TOPLIMI OBROKI –  V CELOTI 

DONACIJA PICERIJE MATIČEK 

Pomoč s toplimi obroki je prejemalo 32 oseb (2 osebi krajši čas).  
Število doniranih obrokov v  marcu: 280, v aprilu: 749, od 1. do 10. maja: 153. 
Skupaj število doniranih obrokov od 16.3. do 12.5.: 1182 
7 obrokov je prostovoljec vsakodnevno  (od 27. marca do 3. maja ) dostavljal prejemnikom v 
Lescah. 
Od 4.5. dalje tople obroke prejema še 5 oseb (družina, v kateri sta oba starša brezposelna). 

 
3. DOSTAVA ŽELJENIH STVARI IZ TRGOVINE IZ LEKARNE 

Opravljenih je bilo 5 nakupov v TUŠ-u Lesce in 2 v Lekarni Radovljica.  
Nakupe sta opravljala prostovoljec in zaposlena na RK. 
 

4. UČNA POMOČ UČENCEM OŠ A. T. LINHARTA RADPVČKOCA 

Na podlagi dogovora z OŠ A T. Linharta Radovljica 4 prostovoljci izvajajo učno pomoč 
za 6 učencev. 
Učna pomoč se izvaja od 7.4. dalje. V tem času so prostovoljci naredili že 163 ur 
prostovoljnega dela.  
 

5. OPRAVLJENI PREVOZI 

Prostovoljec - bolničar je dializnega bolnika peljal na dializo na Jesenice, občana, ki je bil 
odpuščen iz bolnišnice Begunje, pa domov v Radovljico. 
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Bolničarji dveh ekip prve pomoči RKS – OZ Radovljica so od 13. marca do 14. aprila 
dežurali in merili temperaturo na mejnem prehodu Rateče, nato pa še na mejnem prehodu 
Karavanke. Opravili so 150 ur prostovoljnega dela. 
Zaposlena predstavnica RK je predstavnica Regijskega štaba CZ za Gorenjsko. Bila je 
koordinator humanitarne pomoči RK za celo Gorenjsko, koordinirala je delo bolničarjev na 
kontrolnih točkah mejnih prehodov Rateče in Karavanke. 
V primeru, da bi se pojavile potrebe po dodatni kadrovski pomoči v DSO dr. Janka Benedika 
in ZD Radovljica, so bili naši prostovoljci - bolničarji pripravljeni pomagati. Potekali so že 
dogovori z ZD Radovljica in DSO dr. Janka Benedika. 
 

6. VKLJUČITEV PROSTOVOLJCEV V DELO RK 
 
Zaradi povečanega obsega dela pri nudenju pomoči občanom je Občina Radovljica preko 
študentskih organizacij objavila poziv za nove prostovoljce. Odzvalo se je 35 novih 
prostovoljcev. Glede na potrebe, ki so se pokazale, je bilo vključenih 5 novih prostovoljcev. 
En prostovoljec je vsakodnevno vozil tople obroke v Lesce, s kombijem je na RK pripeljal 
hrano iz Tuš-a Lesce, drug prostovoljec je najprej opravljal nakupe v trgovini, potem pa je 
prevzel učno pomoč učencu, tri prostovoljke izvajajo učno pomoč učencem. Stalni 
prostovoljci RK so delili hrano socialno šibkejšim občanom. Veliko hrane je bilo dostavljene 
prejemnikom na dom. 
Z 8 prostovoljci, ki aktivno delajo ob epidemiji covid, so sklenjeni dogovori o prostovoljskem 
delu, plačani so prispevki za PIZ in ZZ. Prostovoljci so nezgodno zavarovani pri 
Zavarovalnici Triglav (plačnik RKS). Z Občino Radovljica je sklenjen dogovor, da krije 
stroške v zvezi s prostovoljnim delom (plačilo prispevkov PIZ in ZZ, povračilo stroškov 
kilometrine in malice prostovoljcev).  

 
7. KRVODAJALSKA AKCIJA 

24. marca je bila v »izrednih pogojih« izvedena krvodajalska akcija v Festivalni dvorani na 
Bledu. 

 
8. Na sedežu RKS – OZ Radovljica so zagotavljali stalno celodnevno prisotnost. Zaradi 

povečanega obsega dela in zagotovitve varnega delovnega okolja sta se zaposleni v 
pisarni menjavali. Obe sta bili stalno dosegljivi na osebnem telefonu. Opravili sta 60 
ur nadurnega dela.  

Za vse prostovoljce RK, ki so aktivni ob epidemiji, smo od Mercatorja prejeli donacijo 
45–ih paketov – malic za prostovoljce. 

 
GASILCI: 
 
Osnovna naloga, vezana na epidemijo ob izvajanju rednih nalog, je bila pomoč pri transportu 
in skladiščenju opreme. Po potrebi so gasilci s posameznimi vozili izvedli transport in 
distribucijo zaščitne opreme ter zagotovili delovanje skladišča zaščitne opreme. Za potrebe 
prilagojenega delovanja javne gasilske službe je bila izvedena ustrezna prilagoditev odziva in 
zagotovljena morebitna potreba po razkuževanju. Za morebitne potrebe izvajanja 
razkuževanja, ki je bilo v začetku predvideno, se je pripravil operativni postopek, kasneje te 
potrebe niso bile več izpostavljene, smo pa eno gasilsko enoto opremili in pripravili, da lahko 
izvede razkuževanje osebne in skupne opreme, ki bi bila izpostavljena ob intervencijah.  
Zaradi obsega dela so bile vnaprej dogovorjene razdelitve vodstvenih nalog ob morebitnih 
večjih gasilskih intervencijah. 
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Na posameznih območjih so gasilci v sodelovanju s KS izvajali pomoč pri izvedbi razdelitve 
zaščitnih sredstev občanom ter preventivni akcij pred trgovinami, ponekod so izvajali tudi 
druge naloge, glede na lokalne potrebe. 
 
Gasilska zveza je izvajala naloge podpore vodenja štaba, predvsem pri pripravi poročil, 
vodenju evidenc, pripravi zahtevkov za opremo, skladiščenju in delitvi opreme ter 
koordinaciji logističnih nalog. 
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI: 
 
Vse krajevne skupnosti so bile v začetku epidemije redno obveščene o izvedenih ukrepih in 
omejitvah, ki so se uvajale, ter obenem pozvane, da morebitne zaznane težave v njihovem 
okolju posredujejo v informacijsko pisarno. 
 
V nadaljevanju so bile vse krajevne skupnosti vključene v distribucijo zaščitnih sredstev po 
gospodinjstvih (razdelitev 2 zaščitnih mask v vsako gospodinjstvo) in v preventivno akcijo 
»Nakupujem varno – ostajam zdrav«, namenjeno ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih 
mask in rokavic, ki smo jo izvedli 9.4.2020 pred vsemi prodajalnami z živili na območju 
radovljiške občine. Ob obsegu nalog so bile krajevne skupnosti optimalne za izvedbo 
razpršenih nalog po celotni občini, poznavanje lokalnega okolja s strani predstavnikov KS pa 
je bilo pomembno, da so bile naloge hitro izvedene in zanje zadolženi verodostojni 
prostovoljci. 
 
DRUGE SLUŽBE: 
 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN 
NAKLO 
 
Delo in aktivnosti pooblaščenih oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Radovljica in Naklo so od razglasitve epidemije naprej prilagojeni predvsem nalogam, ki so 
povezane s preprečevanjem širjenja korona virusa med občani. V zvezi s tem vsakodnevno 
opravljajo nadzore na podlagi veljavnih odlokov in odredb glede ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa. Posebno pozornost posvečajo nedovoljenemu zbiranju in gibanju ljudi na 
javnih krajih in površinah, spoštovanju zadrževanja in (ne)uporabe na športnih in otroških 
javnih površinah, ki so v času razglašene epidemije zaprte, ter prepovedi zbiranja ljudi na 
javnih krajih in površinah. V obdobju objavljene prepovedi gibanja ljudi izven občine 
stalnega ali začasnega prebivališča so redno nadzirali upoštevanje te določbe. V dogovoru in 
sodelovanju s Policijsko postajo Radovljica so v tem času poostreno izvajali nadzor gibanja 
ljudi izven svojih občin na lokalnih cestah in v naseljih predvsem na vstopnih cestah in poteh 
v občino Radovljica. 
 
Po dveh mesecih od razglašene epidemije pooblaščene uradne osebe Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo ugotavljajo, da občani Radovljice 
navodila države in lokalne skupnosti dobro poznajo in upoštevajo in posledično ni bilo 
zaznanih resnejših kršitev. Z rednimi nadzori bodo redarji nadaljevali tudi v prihodnje.  
 
DRUŠTVO GRS RADOVLJICA 
 
Vzporedno z akcijo nadzora omejitve gibanja, ki so ga izvajali policija in občinsko redarstvo 
4.4.2020, je društvo izvedlo preventivno akcijo opozarjanja obiskovalcev gora pri 
Roblekovem domu, pri Blejski koči na Lipanci in pri Domu pri izviru Završnice. V akciji je 
sodelovalo 12 gorskih reševalcev ,ki so izvedli: 

- oceno števila obiskovalcev, 
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- seznanitev obiskovalcev s priporočilom, naj se izogibajo težjim potem zaradi 
preprečevanja morebitnih nesreč, ki bi lahko obremenile zdravstveni sistem. 

Ocenjujemo, da so bile gore na vrhuncu epidemije zmerno obiskane. Obiskovalci so 
priporočilo glede izogibanja nevarnim aktivnostim spoštovali. Posebnih opozoril ni bilo treba 
izrekati. Na manjši obisk gora in večjo pazljivost obiskovalcev ne nazadnje kaže tudi zelo 
nizko število intervencij GRS v času pandemije v celotni državi. 

KOMUNALA RADOVLJICA 

Komunala Radovljica, d.o.o., je sprejela preventivne ukrepe za zajezitev epidemije in 
varovanje zdravja uporabnikov ter zaposlenih. Zaposleni so bili seznanjeni s preventivnimi 
ukrepi in s pravilno uporabo zaščitnih sredstev. Zadostno količino zaščitnih sredstev 
(razkužila, maske, rokavice) imajo na voljo. 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je kljub izrednemu stanju uporabnikom zagotavljala vse nujne 
storitve gospodarskih javnih služb. V skladu z usmeritvami smo zaradi preprečevanja širjenja 
koronavirusa od 16.3.2020 do preklica uvedli nekatere ukrepe. 
 
Poslovanje podjetja 
Na sedežu podjetja ni uradnih ur, vendar zagotavljamo pravočasno obravnavo vseh zadev 
uporabnikov. Poslovanje je omejeno na naslednje komunikacijske kanale: elektronske poti, 
pošta, nabiralnik pred vhodom v poslovno stavbo in telefon. 
 
Javne površine 
V občini Radovljica smo izvedli dezinfekcijo urbane opreme in namestili opozorila 
uporabnikom. Trakove smo že odstranili.  
 
Zapore cest in poti: 

- lokalna cesta za Savo: Občina Radovljica – Občina Bled (cesto smo že odprli); 
- sprehajalne poti mimo Doma Matevža Langusa do Šobca (do nadaljnjega ostaja 

zaprta); 
- avtobusne postaje po celotni občini (avtobusne postaje smo že odprli). 

 
Izvajali smo vsa neodložljiva dela, ki jih ni mogoče opustiti zaradi zagotavljanja varnosti v 
cestnem prometu in zdravja. Redno smo izvajali preglede cest, čiščenje košev za smeti, 
čiščenje cestnih površin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje prometne signalizacije, 
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih površin, spomladansko čiščenje (strojno pometanje) ter 
vzdrževanje zelenih površin. 
 
Oskrba s pitno vodo 
Popis vodomernih števcev pri vseh uporabnikih do nadaljnjega ne bo potekal, razen na 
lokacijah, ki se nahajajo izven objektov.  
Pitniki na javnih mestih so zaprti. Postopoma jih bomo odprli v prihodnjem tednu. 
V zaprtih objektih (šole, vrtci, gostinski objekti …) se je močno zmanjšala ali celo prekinila 
uporaba pitne vode. Vsem lastnikom, najemnikom, upravnikom in odgovornim osebam za 
kakovost smo priporočali preventivne ukrepe na internih vodovodnih omrežjih. 
 
Ravnanje z odpadnimi vodami 
Redno letno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav smo začeli z zamikom, 
in sicer 20. aprila in ne 16. marca 2020, kot je bilo načrtovano. Stranke so pred praznjenjem 
pisno obveščene. 
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Ravnanje z odpadki  
Vse razpoložljive smetarske ekipe so izvajale pobiranje odpadkov v skladu z rednimi urniki 
odvozov.  
 
Zbirni center Radovljica je bil zaradi varovanja zdravja in zajezitve epidemije zaprt od 16. 
marca 2020 do 15.4.2020. V času zaprtja Zbirnega centra Radovljica smo imeli pred centrom 
nameščene odprte zabojnike, kamor so občani lahko sami odlagali zeleni odrez, kosovne 
odpadke, papir in karton ter lesene odpadke. V zbirnem centru, ki je odprt po urniku, za varno 
obratovanje do preklica veljajo varnostni ukrepi. 
 
Odvoz kosovnih odpadkov od vrat do vrat je ponovno stekel 29.4.2020. 
 
Uporabnike smo ozaveščali o pravilnem odlaganju odpadkov bolnikov s COVID - 19 ali 
sumom na COVID - 19, o pravilnem ločevanju odpadkov in o tem, da odpadki ne sodijo v 
kanalizacijo.  
 
Dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine 
V času preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa imamo na voljo 
dezinfekcijsko sredstvo za roke in površine. Razkužilo je primerno za dezinfekcijo površin v 
večstanovanjskih objektih, prelito v manjšo embalažo po tudi za osebno uporabo. Naročilo, 
plačilo in prevzem razkužila v Zbirnem centru izvedemo brez osebnih stikov. 
 

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME/ LOGISTIKA 
 
Zagotovitev opreme je bila v prvi fazi ena glavnih nalog štaba in občine, saj je bilo s strani 
države praktično nemogoče pričakovati opremo, vse tiste, ki so opremo potrebovali, pa so 
usmerjali na CZ in občine. Skozi potek epidemije so se usmeritve o zagotavljanju in zahteve 
po zahtevani stopnji zaščite spreminjale, tako je bilo težko pripraviti realno oceno, kaj bomo 
potrebovali in kakšne naloge pri zagotavljanju zaščitnih sredstev, razkužil in ostalem bo na 
nas še prenesla država ter kakšne naloge bodo dobile naše enote. 
 
Z razlogom, da zagotovimo vsaj minimalno samozadostnost, smo intenzivno delali na 
zagotovitvi zaščitnih sredstev in razkužil, predvsem smo se v začetni fazi osredotočili na višjo 
stopnjo zaščite, saj so se nam obetale tudi zahtevnejše naloge, prav tako pa smo imeli stalno v 
mislih ključne ustanove v občini, ki bi takšno opremo potrebovale, kot je na primer dom 
starejših občanov in podobno.   
 
Iz usmeritev, da se splošna uporaba mask odsvetuje, smo ob koncu marca prešli v zahtevo po 
obvezni uporabi mask in rokavic v javnih prostorih, ki se je v drugi polovici aprila spremenila 
le še v obvezno uporabo mask in še vedno traja. Čez noč se je bilo možno na to odzvati le z 
zagotovitvijo sredstev, ki so omogočala izdelavo lastnih mask za občane, kar nam je uspelo z 
minimalnimi stroški ob velikem angažiranju krajevnih skupnosti in prostovoljcev, ki so pri 
tem sodelovali. 
 
Hitrih dobav pralnih ali kirurških mask ni bilo, vsaj ne v takšnih količinah, da bi lahko s temi 
opremili gospodinjstva ali prebivalstvo v celoti, na splošno se je trg z zaščitnimi sredstvi 
spremenil čez noč in je bilo potrebno veliko iznajdljivosti in truda, da smo prišli do 
sprejemljivih ponudb, ki so bile na koncu tudi realizirane. 
 
Razpoložljive ponudbe opreme smo obravnavali glede na dobavljivost in razumno ceno in v 
doglednem času, glede na razmere v državi zagotovili takšne količine ključnih zaščitnih 
sredstev, da bi lahko sami oskrbeli ključne ustanove v občini vsaj do ustreznega odziva 
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države. Pri načrtovanju zalog smo določili tudi minimalne zaloge, potrebne za naš ustrezen 
odziv, in vzpostavili ustrezen pregled nad stanjem. 
 
Viri dobav zaščitnih sredstev so bili v večini lastna nabava, dobava s strani CZ RS ter 
donacije. 
 
Donacije mask: 

- Elan Begunje doniral  maske višje stopnje zaščite v SB Jesenice, 
- Metron d.o.o. doniral 2000 kirurških mask Štabu CZ, 
- Oprema Dobida d.o.o. donirali 2000 kirurških mask Štabu CZ, 
- Obrtna zbornica je donirala občini 50 pralnih mask. 

 
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI 

 
V obdobju od 13.3.2020 do 11.5.2020 je bila izvedena nabava zaščitne opreme v višini 
31.338,03 €. Za potrebe doma starejših občanov je občina kupila dva obnovljena sanitarna 
kontejnerja v višini 9.867,36 €. V navedenem obdobju so intervencijski stroški skupaj znašali 
41.205,39 €. 
Dobavitelj Namen porabe Znesek računa z DDV 
TRGOS d.o.o. respirator/maska, rokavice 1.000,52 
TRGOS d.o.o. kombinezon, rokavice 1.192,43 
TRGOS d.o.o. razkužilo, respirator/maska 2.496,49 
TRGOS d.o.o. kombinezon, respirator/maska 1.537,20 
BENT EXCELLENT d.o.o. razkužilo 853,76 
TRGOS d.o.o. očala 581,21 
ROKO d.o.o. razkužilo 223,22 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol, maske 633,11 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol, razkužilo 1.827,44 
GORENJSKE LEKARNE  alkohol 1.216,29 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 457,50 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 1.830,00 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 1.372,50 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 594,75 
PAB d.o.o. maska (3 slojna) 4.895,25 
PAB d.o.o. maska KN95 2.562,00 
PAB d.o.o. maska KN95 2.562,00 
SETI d.o.o. servieti za zaščitne maske 102,28 
SETI d.o.o. servieti za zaščitne maske 102,28 
PULITO d.o.o. razkužilo 1.337,36 
FIDUCIA d.o.o. servieti za zaščitne maske 1.493,60 
FIDUCIA d.o.o. material za zaščitne maske 70,27 
FIDUCIA d.o.o. servieti za zaščitne maske 263,52 
MEGA d.o.o. rokavice 1.525,00 
FLIS d.o.o. škropilnica 41,00 
Tom Pogačar s.p. odsevni jopiči 195,08 
BIRT MARKETING d.o.o. zaščitna stena  371,97 

skupaj zaščitna oprema 31.338,03 
SPC d.o.o. sanitarni kontejner 9.867,36 

 
vse skupaj 41.205,39 
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6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 
Za neposredno komuniciranje je bila odprta občinska informacijska telefonska številka, ki se 
je izkazala predvsem kot ustrezno orodje za zaznavanje in reševanje potreb po pomoči. Klice 
so sprejemali uslužbenci občinske uprave, jih evidentirali in nato potrebe posredovali OZRK 
Radovljica ali jih reševali v okviru svojih pristojnosti. Prvenstveno je bila telefonska številka 
namenjena občanom, ki so oboleli, so v domači oskrbi, pa nimajo pomoči svojcev, sosedov, 
prijateljev. Po telefonu so lahko sporočili, če potrebujejo hrano in druge nujne potrebščine, 
kot so zdravila, kar so nato zagotovili prostovoljci OZRK Radovljica. Odgovarjali pa smo 
tudi na različna vprašanja, povezana z zaščitno opremo ter ukrepi v času epidemije. 
  
Za objavo aktualnih informacij smo uporabljali občinske spletne strani, spletno platformo 
Moja občina Radovljica in lokalne medije, predvsem Deželne novice ter Radio Triglav.  
  
Na občinskih spletnih straneh smo vzpostavili s spletne naslovnice dosegljivo skupno mesto 
za objavo novic in obvestil, povezanih s koronavirusno boleznijo 19. Cilja sta bila prispevati k 
boljši obveščenosti in ozaveščanju občanov ter obveščanje medijev, ki so spletne novice 
uporabljali kot vir informacij. Prve aktualne informacije o koronavirusu so bile objavljene 
3.3.2020. Med spletnimi novicami smo objavljali občinske informacije o možnih oblikah in 
načinih pomoči, preventivnih akcijah, delovanju in ukrepih v času epidemije, povzemali 
navodila in sprejete ukrepe državnih institucij, informacije državnih in občinskih zavodov ter 
nevladnih organizacij. Od 3.3. do 15.5.2020 je bilo objavljenih 66 spletnih novic. 
  
Deželne novice so v času od razglasitve epidemije izšle trikrat: 27.3., 14. in 28.4.2020. 
Pogostost izhajanja je omogočila, da so bile vse aktualne informacije pravočasno objavljene 
tudi v občinskem časopisu, tako da so dosegle vsa gospodinjstva v občini in predvsem tiste, ki 
se ne poslužujejo spletnih strani kot vira informacij. Poleg tega smo zagotovili vsakodnevno 
oglašanje z aktualnimi informacijami za lokalno informativno oddajo Radia Triglav. 
 
Ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih mask in rokavic je bila namenjena tudi preventivna 
akcija »Nakupujem varno – ostajam zdrav«, ki smo jo pred vsemi prodajalnami z živili na 
območju radovljiške občine 9.4.2020 izvedli v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in 
prostovoljci. Z akcijo smo prispevali k ozaveščanju občanov o varnem nakupovanju v 
trgovinah in ustreznem obnašanju v zaprtih javnih prostorih. Ob tem smo kupce opozorili tudi 
na pomembno vlogo zaposlenih v trgovinah, ki tudi v času epidemije omogočajo našo 
nemoteno oskrbo. Prostovoljci so pred trgovinami spodbujali občane, da pri nakupih 
upoštevajo napotke trgovcev in so do njih uvidevni. Opozarjali so na primerno razdaljo, 
pravilno uporabo zaščitnih mask in rokavic ter higieno rok. Rokavice, katerih uporaba je bila 
tedaj še obvezna, so iz zaloge civilne zaščite kupcem tudi razdeljevali. V akciji je sodelovalo 
več kot 50 prostovoljcev. Zaposlenim v trgovinah pa so razdelili 2.700 kirurških mask, prav 
tako iz zaloge civilne zaščite. Akcija je bila odlično sprejeta v krajevnih skupnostih, pri 
kupcih in trgovcih. 
 

7. ZAHVALA SODELUJOČIM 
 
Vsem sodelujočim v okviru občinskega štaba civilne zaščite, Rdečemu križu, prostovoljcem, 
gasilcem in krajevnim skupnostim se za dobro in usklajeno opravljeno delo iskreno 
zahvaljujemo. Za prispevek k pomoči občanom se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem. 
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8. UGOTOVITVE IN  PREDLOGI 
 
V prihodnje bi si želeli vnaprejšnje napovedi ukrepov in nalog s strani države, ki sledijo v 
izvedbo na lokalni ravni, da se na našem nivoju lahko ustrezno pripravimo. 
 
Poročilo pripravili: 
Občinska uprava Občine Radovljica 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo 
OZRK Radovljica 
Komunala Radovljica d.o.o. 
Društvo GRS Radovljica 

Janez Koselj 
Poveljnik CZ Občine Radovljica 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 15.5.2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019, 
LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO O AKTIVNOSTIH, 
IZVEDENIH ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 
 
1. Zakonska podlaga 
 
- 43. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB in 

97/10),  
- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/14). 
 
2. Obrazložitev 
 
Štab civilne zaščite Občine Radovljica enkrat letno poroča občinskemu svetu o delu s področja 
zaščite in reševanja v občini, predložen pa je tudi Letni program dela varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020.  
 
Letni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica določa cilje, 
politiko in strategijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini ter opredeljuje obseg 
dejavnosti na tem področju, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna in iz 
drugih javnih sredstev. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini sprejme 
občinski svet na predlog župana in ne sme biti v nasprotju z Resolucijo o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Poročilo o poteku odziva ob epidemiji COVID-19 zajema pregled ukrepanja občinskega štaba CZ 
in sodelujočih po področjih ter intervencijskih stroškov v obdobju priprav na dogodek v mesecu 
februarju in v času od razglasitve epidemije 12.3.2020. 
 
3. Finančne posledice 
 
Sprejem Poročila o delu zaščite in reševanja občine Radovljica v letu 2019 in Letnega programa 
dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2020 ter seznanitev 
s Poročilom o poteku odziva ob epidemiji COVID-19 za proračun Občine Radovljica nima 
finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve  
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si

	POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI RADOVLJICA V LETU 2019
	LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
	V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020
	Javne površine
	V občini Radovljica smo izvedli dezinfekcijo urbane opreme in namestili opozorila uporabnikom. Trakove smo že odstranili.
	OBČINSKA UPRAVA
	POROČILO O DELU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE RADOVLJICA V LETU 2019, LETNI PROGRAM DELA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI RADOVLJICA ZA LETO 2020 IN POROČILO O AKTIVNOSTIH, IZVEDENIH ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVI...


