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

2. vala epidemije COVID-19 
 
 
Občina Sodražica in občinska Civilna zaščita budno spremljata dogajanje tudi v jesenskem valu 
epidemije. Tokrat smo se soočili z okužbami tudi v lokalnem okolju in se tudi pravočasno odzvali 
na situacijo.   
 
Štab Civilne zaščite, Občina Sodražica in predstavniki ZD Ribnica ter OŠ Sodražica so se sestali 15. 
10. 2020, ko je bilo ugotovljeno, da je glavno žarišče okužb v Osnovni šoli Sodražica. V karanteni 
je bil en razred, v tistem tednu je bil zaprt tudi en oddelek vrtca pri OŠ Sodražica. Na sestanku 27. 
10. 2020 so sodelujoči (poleg že navedenih so sodelovali še: predstavnica CSD in predstavniki PP 
Ribnica) ponovno pregledali aktualno dogajanje ter preverili izvajanje aktivnosti na terenu.  
 
Na lokalni ravni so bili s strani Civilne zaščite in Občine Sodražica sprejeti naslednji ukrepi: 
Z dnem 15. 10. 2020 do preklica sta bili zaprti Športna dvorana Sodražica in telovadnica pri OŠ za 
vse dejavnosti, razen za tiste, ki so s strani vlade RS izrecno dovoljene, ter za potrebe 
izobraževalnega programa Osnovne šole. Do nadaljnjega se je odpovedalo vse javne dogodke 
(prireditve, srečanja, sestanki) na območju občine, razen tistih, povezanih z delovanjem državnih 
in občinskih služb ter tistih, ki so izrecno dovoljeni (pogrebi, verski obredi itd). Omejilo se je 
obiskovanje Enote knjižnice Sodražica, ki od 16. 10. 2020 do preklica izvaja izposojo knjig v 
Sodražici brezkontaktno, po predhodnem naročilu po telefonu oz. e-pošti. Omejilo se je tudi 
vstopanje v prostore občine Sodražica. 
Ponovno je bil vzpostavljen Center za pomoč pri dostavi osnovnih potrebščin občanom, ki nimajo 
drugih možnosti oskrbe. Na poziv se je javilo 10 prostovoljcev, dogovorjene so bile dobave preko 
KGZ Market Sodražica in Komunale Ribnica d.o.o.. 
Od 27. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020 je bila prepovedana kakršna koli prodaja na Pokriti tržnici 
Sodražica. Na občane je bil ob občinskem prazniku poslan tudi apel Občine Sodražica – Občinskega 
štaba CZ in župana k doslednemu spoštovanju odrejenih predpisov, še posebno odrejenih 
karantenah, k uporabi zaščitnih sredstev in izogibanju nepotrebnim medsebojnim stikom in 
druženju. 

 
Župan je ob hitrem širjenju okužb v šolskem okolju, po posvetu s strokovnimi službami in 
poveljnikom občinske Civilne zaščite, 16. 10. 2020, omejil vstop in gibanje v OŠ dr. Ivana Prijatelja 
Sodražica. Z zaprtjem šole se je pričelo izvajanje pouka na daljavo. Teden dni kasneje so bile šole 
zaprte v celotni državi z državnim odlokom. Država je odredila tudi zaprtje vrtcev, razen če lokalna 
skupnost določi izjeme. Tako je župan 23. 10. 2020 izdal sklep, s katerim je v vrtcu zagotovljeno 



nujno varstvo. Po podatkih ravnateljice v vrtcu  trenutno delujeta 2 oddelka, prisotnih je do 18 
otrok. Število otrok se spreminja dnevno in  tedensko, saj nekateri starši posamezne dni v 
tednu  delajo od doma.  V  prvih treh tednih izvajanja nujnega varstva je bilo v vrtcu od 5  do 10 
otrok in so bili vključeni v eno skupino. 
 
Na podlagi odredbe vlade RS o zagotavljanju toplega obroka za učence in dijake, ki izpolnjujejo 
določene dohodkovne kriterije, je bil na spletni Občine objavljen poziv k prijavi na brezplačni topli 
obrok. OŠ Sodražica je preko e-asistenta poziv posredovala vsem učencem OŠ Sodražica. Zaenkrat 
se na brezplačne tople obroke, ki bi jih pripravljali v OŠ Sodražica, ni prijavil noben učenec oz. dijak. 
 
Pouk na daljavo poteka preko MS Teamsov in  skladno z navodili. V šoli so izvedli anketo med 
starši, ki se delo ocenili kot zelo dobro in pohvalili, da je tokraten način dela boljši kot v 
spomladanskem času. Pohvali so tudi pedagoško delo posameznih učiteljev, odzivnost in 
komunikacijo. Vsi učitelji delajo od doma. Šola je učencem razdelila več računalnikov iz lastnih 
zalog oz. so jih dobili za potrebe šolanja na daljavo s strani Ministrstva. Dodatno so dvema 
družinama z več učenci oddali tudi dva donirana računalnika (donacija je potekala preko Občine).  
 
Glede pomoči na domu so bila s strani države dana navodila glede zaščitne opreme delavk ter 
razkuževanja vozila. Rešitve za izpolnjevanje priporočil se iščejo skupaj z Občino Ribnica. 
Center za pomoč občanom v jesenskem delu še ni prejel naročil, tako da tudi prostovoljcev 
zaenkrat ni bilo potrebno vpoklicati. Za prvo pomoč so na voljo delavci, ki so sicer zaposleni na 
Komunali Ribnica za potrebe Športne dvorne Sodražica. V OŠ pripravljajo za občane 6 kosil dnevno 
(osebni dogovor s posamezniki). Prostofer v 2. valu deluje nemoteno, ob čemer se spoštujejo 
priporočila, ki sta jih pripravila NIJZ in Zavod Zlata mreža, ki je nosilec programa Prostofer. 
 
Lekarna in ambulante Zdravstvenega doma delujejo ob spoštovanju vseh ukrepov ter priporočil 
NIJZ. 
 
S strani Občinske uprave se dnevna posreduje poročila o dogajanju v občini na Upravo za zaščito 
in reševanje. Na podlagi dogovora z gasilskimi društvi se je izvedlo naročilo zaščitne opreme za 
gasilce za primer intervencije v času epidemije.  
V teku je tudi izdelava ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju občine 
Sodražica, izdelan pa je tudi občinski delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma  pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za občino Sodražica, ki je sedaj v javni obravnavi. 
Občinska uprava dela pretežno na sedežu Občine, saj so zagotovljeni vsi varnostni pogoji  (zaščitna 
oprema, razdalja med zaposlenimi, razkuževanje prostorov, zračenje,…). S strankami posluje preko 
elektronske pošte in telefona, po predhodnem dogovoru v nujnih primerih pa tudi na sedežu 
Občine. Tudi seje delovnih teles so bile v novembru organizirane preko videokonferenc. 
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