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Številka: 843-1/2020 (6-05) 
Datum: 5. 3. 2021 

 

Poročilo delovanja Civilne zaščite Občine Vrhnika zaradi epidemije  

SARS-CoV-2 (COVID-19)  

1. UVOD 

V občini Vrhnika prebiva 16991 stalno prijavnih občanov. V njej se nahaja Zdravstveni 
dom Vrhnika (z nujno medicinsko pomočjo NMP), Dom upokojencev Vrhnika (DSO), dve 
osnovni šoli s približno 1850 učenci, 3 vrtci s 860 otroci (en javen, en koncesionar in en 
zasebnik), glasbena šola (470 otrok), 11 prostovoljnih gasilskih društev, več srednjih in večjih 
gospodarskih družb in trgovskih centrov, knjižnica, muzeji ter hoteli/prenočišča. Kljub 
obsežnosti dela in možnim nevarnostim, zagotavljanje zaščite in reševanja (ZIR) temelji na 
prostovoljcih.  

Zavedanja nevarnosti, je spremenjene zdravstvene razmere občinski štab občine Vrhnike 
(OŠCZ) spremljal že od konca januarja, stopnjeval delo v začetku marca, ter intenzivno 
nadaljeval delo/ukrepe na podlagi razglašene pandemije koronavirusa oz. SARS-CoV-2 
(COVID-19) z dne 11. 3. 2020 Svetovne zdravstvene organizacije in dne 12. 3. 2020 
razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Slovenije ter aktiviranju Državnega načrta 
zaščite in reševanja (ZiR) ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh zaradi COVID-19 (v spomladanskem času, t. i. prvi val, od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020). 
Občina Vrhnika je nemudoma pričela z aktivnostmi za zajezitev in omilitev posledic epidemije 
COVID-19. Do preklica epidemije, so bili na Vrhniki zaznani le posamezne okužbe v 
populaciji.  

Do širjenja okužbe in posledično ponovne epidemije, je prišlo v jesenskem času  
(t. i. drugi val). Zato je država 19. 10. 2020 ponovno aktivirala Državni načrt ZiR ob pojavu 
epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Na Območju Vrhnike je zlasti prišlo do 
izbruha okužb v DU Vrhnika in Varstveno delovnem centru Vrhnika. Širjenje okužbe se na 
območju občine Vrhnika umirja (ni zaznati žarišč širjenja okužbe), še vedno pa je razglašena 
epidemija.   

2. KRONOLOGIJA DOGODKOV  

2.1. Aktivnosti OŠCZ pred razglasitvijo epidemije 

Podajamo nekatere ključne mejnike spremljanja spremenjenih razmer: 
- začetek intenzivnega obveščanja javnosti - občanov (31.1.2020), 
- navodila občanom v primeru suma z okužbo (5.2.2020), 
- predajanje navodil Zdravstvenega doma Vrhnika občanom (10.2.2020), 
- navodila potovanj Slovenske turistične organizacije (13.2.2020), 
- uporaba zaščitnih mask (14.2.2020), 
- obveščanje vzgojno-izobraževanih zavodov, zaščita reševanje in pomoči (ZRP), 

javne službe/zavodi, 
- preventivni ukrepi – navodila NIJZ (24.2.2020), 
- postavitev sprejemnega šotora pred Zdravstvenim domom Vrhnika (ZD Vrhnika) 

(27.2.2020), 
- dopolnitev osebno-zaščitne opreme (maske, Tayvek, očala, razkužila, rokavice) 

(27.2.2020), 
- navodila občanom ravnanja ob morebitnem sumu na okužbo – spremenjen režim v 

ZD Vrhnika (2.3.2020), 
- sprejeti preventivni ukrepi, navodila Občinski upravi Vrhnika in Upravni enoti Vrhnika 

(5.3.2020),  
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- informiranje občanov o vzpostavitvi državnega klicnega centra (9.3.2020),  
- obveščanje o preklicu športnih in kulturnih dogodkov v občini (10.3.2020) in 
- obveščanje o zaprtju šol in vrtcev (12.3.2020); 
 
Z dnem razglasa epidemije je bila nemudoma sklicana izredna seja Štaba CZ Občine 
Vrhnika.  

 

2.2. Spomladanska epidemije (1. val)  

- V skladu z odredbo župana št. 100-6/2020 (1-01) z dne 12. 3. 2020 in odredbo 
poveljnika CZ Občine Vrhnika št. 843-1/2020 z dne 12. 3 .2020 je OŠCZ pričel z 
aktivnostmi za zajezitev in omilitev posledic epidemije COVID-19, 

- pregled načrtov za zaščito in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljivih boleznih pri ljudeh in uskladitev izvedbe na dejansko situacijo, 

- pregled načrta dejavnosti OU Občine Vrhnika in javnih zavodov, 
- priprava in posredovanje navodil ter obvestil za ravnanje v času epidemije OU, UE in 

javnim zavodom (šole, vrtci, Glasbene šole, DSO itd.) in javnim službam in 
- priprava, vzpostavitev sistema in organiziranje dela ter izvedbe. 
- 31. 5. 2020 preklic epidemije, potekajo aktivnosti poročanja in izvajanja poročil. 

 
V štabu OŠCZ Vrhnika so vključeni strokovnjaki (prostovoljci) za delovanje v takšnih 

razmerah, zato je bilo delo razdeljeno po področjih (vodenje, logistika, administracija, 
načrtovanje, obveščanje javnosti). Z razmerami se je OŠCZ sproti obveščal preko e-pošte in 
telefonsko. Ker ZRP v občini Vrhnika bazira na prostovoljstvu, smo že v začetku v delovanje 
vključili tudi pomembnejše strukture delovanja v občini (šole, vrtce, zdravstveni dom, DSO). 
Z njimi so bili organizirani informativni in koordinacijski sestanki.   

 

2.3. Aktivnosti v vmesnem obdobju: 

- Dokupila se je še potrebna materialno tehnična sredstva (osebna in zaščitna oprema, 
dezinfekcijska sredstva, sredstva za oskrbo in namestitev itd.). 

- Pripravil in sprejel se je Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh. 

- Uredil in vzpostavil se je logističen center CZ oz. skladišče CZ v zaklonišču 
Kulturnega centra Vrhnika. 

- Obveščanje javnosti o upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužbe ter drugih pomembnih obvestil. 

- Zaprtje športnih dvoran za rekreativne športnike (16.10.2020).  
- Sodelovanje z ZD Vrhnika, DU Vrhnika in obveščanje o stanju v DU. 
- Seznanite predstavnikov Občine, OŠCZ, ZD Vrhnika, DU Vrhnika in ZiC s kriznim 

načrtom DU Vrhnika ob pojavu COVID-19 (SARS-CoV-2) in postopki ukrepanja 
(13.10.2020).  

- Dopolnitev državnega načrta epidemije (avgust 2020). 
- Priprava občinskega načrta epidemije (september-oktober 2021). 
- Inšpekcijski pregled delovanja ZRP v občini Vrhnika (avgust-oktober 2020).  
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2.4. Jesenska epidemije (2. val)  

- 19. 10. 2020 razglas epidemije v RS Slovenije – 2. val 
- Na podlagi razglašenega državnega načrta se aktivira OŠCZ v operativni sestavi. 

Glede na razmere na terenu se postopoma vključujejo potrebne sile in službe ZRP, 
občinska uprava ter javni zavodi in druge javne službe v občini. 

- Epidemija se traja.  
 

3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP 

3.1. Ukrepi 

- V prvem valu je zaradi epidemije štab deloval v operativni sestavi, razdeljen v 2 ekipi 
s 4 do 6 člani OŠCZ v 1 in v 2. valu. 

- Operativni del štaba (1. ekipa) so sestavljali (poveljnik, namestnica poveljnika, član 
štaba za podporo in član štaba za stike z javnostmi. Članica za PP in zdravstvo je 
delovala v ZD Vrhnika. Za podporo OŠCZ je bila aktivirana služba za podporo, in 
sicer 2 osebi za administracijo in 2 osebi za oskrbo. Delo se je razporejalo glede na 
potrebe. 

- Ostali člani OŠCZ (2. ekipa): član za požarno varstvo, član za tehnično reševanje, 
član za podporo) so bili o aktivnostih dnevno obveščeni preko e-poročil, telefonsko ali 
videokonferenc. Komunikacija med člani OŠCZ je potekala sprotno. 

- Župan Občine Vrhnika, Daniel Cukjati, je aktivno sodeloval v štabu in bil obveščen o 
aktivnostih OŠCZ. 

- Štab je v 1. valu deloval na terenu in v štabni sobi, in sicer na sledečih lokacijah: od 
13. 3. do 15. 3. 2020 – Cankarjev trg 11 (Mulajeva hiša), od 16. 3. do 21. 4. 2020 – 
Tržaška cesta 1 (Občinska stavba), od 21. 4. do 30. 5. 2020 ponovno na lokaciji 
Cankarjev trg 11 (Mulajeva hiša). Delo se je izvajalo tudi od doma (zaradi 
spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije).  

- Na podlagi izkušenj 1. vala je štab v jesenski epidemiji deloval na daljavo preko  
e-pošte, telefonov in videokonferencah ter po potrebi tudi na terenu. V izogib okužbi v 
OŠCZ sta aktivno koordiniranje in izvajanje nalog v OŠCZ prevzela poveljnik in 
namestnik CZ ter član za logistiko. OŠCZ kot URSZR se je s situacijo seznanjalo z 
dnevnimi poročili ter videokonferenčnimi sestanki na katerega so se vključevali 
župan, direktor OU in druge organizacije DU Vrhnika, ZD Vrhnika, ZiC itd.  

- Skladišče logistike se je vzpostavilo v prostorih PGD Sinja Gorica (1. val) in kasneje 
(2. val) v zaklonišču Kulturnega centra Vrhnika. 

- Zavodi vključeni v delo v Občini Vrhnika: Zdravstveni dom Vrhnika, Dom Upokojencev 
Vrhnika, Policijska postaja Vrhnika, MIRED, Vrtec Vrhnika, CSD, Varstveno delovni 
center Vrhnika (VDC), Lekarna center in Zlatica in Komunalno podjetje Vrhnika.  

- Druge sodelujoče organizacije: Krajevne skupnosti, Skavti STEG Vrhnika, Klub 
Vrhniških Študentov KVŠ, LEON klub (izdelovanje in deljenje mask), Vrtec Vrhnika 
(izdelovanje mask in organizacija varstva otrok s prostovoljci), Rdeči Križ Vrhnika in 
Župnijski Karitas Vrhnika (priprava prehrambenih paketov in oskrba oseb v 
samoizolaciji ter pomoči potrebnim), Zavod Ivana Cankarja ZIC (info center za 
oskrbo). Gasilsko poveljstvo Vrhnika (PGD) so bili organizirani in v pripravljenosti. 
Pomagali so tudi drugi prostovoljci (skupno je sodelovalo oziroma bilo v 
pripravljenosti cca 44 prostovoljcev – 1. val).    
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V spomladanski epidemiji (1. val) se je vzpostavila struktura vodenja, načrtovanja in 
izvajanja: 
- Vodenje administracije in finančnega stanja,  
- vzpostavitev informacijskega centra in centra za oskrbo, 
- sprejmem občinskih odlokov in odredb, 
- vzpostavitev psihosocialne pomoči, 
- oskrba okuženih občanov v samoizolaciji z zdravili, prehrambeni in higienskimi paketi, 
- razvoz toplih obrokov občanom v občini Vrhnika in sosednji občini Log-Dragomer,  
- varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok, 
- pridobivanje prostovoljcev, evidentiranje, vodenje, 
- vzpostavitev samooskrbe lokalnih kmetij/pridelovalcev hrane, 
- deljenje zaščitne opreme v skladu z navodili URSZR, 
- zagotavljanje in deljenje zaščitne opreme intervencijskih službam (NMP in JGS), 

koncesionarjem in drugim javnim službam (pogrebniki, komunala, veterinarska 
ambulanta, upravniki stanovanjskih stavb, DSO,..), 

- pomoč občanom pri razlagi državnih in občinskih odlokov, 
- nadzor izvajanje in upoštevanja navodil/odlokov/odredb in priporočil v občini, 
- zagotavljanje drugih javnih storitev iz občinske pristojnosti,  
- nakup zaščitne opreme in pridobivanje donacij zaščitne opreme (pomanjkanje osebne 

varovalne opreme, ki je bila nedosegljiva tudi na trgu ali pa v izjemno majhnih 
količinah, cene pa so bile izjemno visoke), 

- izdelava in razdeljevanje zaščitnih mask med občani (12 000 kos), 
- sodelovanje s sosednjimi občinami, 
- dnevna komunikacija z regijsko URSZR, podajanje poročil, zahtev MTS, reševanje 

situacij in vprašanj, ki so nastajala v času izvajanja vladnih ukrepov ter epidemije, 
- izvajanje sprejetih vladnih ukrepov na lokalnem nivoju ter v skladu z ukrepi 

organiziranje oziroma zagotavljanje delovanje lokalne skupnosti ter vzpostavitev 
življenja v času razglašene epidemije, 

- priprava namestitev za primer selitve oskrbovancev Doma Upokojencev Vrhnika in 
- ažurno spremljanje situacije med službami na lokalnem nivoju in komunikacija ter 

koordinacija služb, društev in prostovoljcev. 
 
V jesenski epidemiji (2.val) se je koncept vodenja, načrtovanja in izvajanja 
nadaljeval s prilagoditvijo na situacijo: 
- Objava ažuriranih kontaktnih številk pomembnih služb, informacij in pomoči v času 

epidemije. 
- Zaprtje šol. Vrtci izvajajo nujno varstvo otrok. Povprečno je bilo v varstvu cca 100 

otrok v Vrtcu Vrhnika in cca 30 otrok v Župnijskem vrtcu. Z letom januarjem 2021 se 
je število otrok v nujnem varstvu pričelo povečevati in sicer v Vrtcu Vrhnika 162 - 180 
otrok (od 674 otrok) in v Župnijskem vrtcu 35 otrok (od 180 otrok). V mesecu 
februarju je bila zasedenost Vrtca Vrhnika 94%. V koliko so se pojavljale okužbe med 
zaposlenimi oz. otroki se v skladu z navodili izvede postopek karantene enot, skupin 
in razredov.  

- Odredba župana prepoved uporabe otroških igral na javnih otroških igriščih in 
neomejeno parkiranje na modrih conah. Preklic odredb dne 22. 2. 2021. 

- Organiziranje priprave subvencionirane prehrane za šoloobvezne otroke prevzame 
OŠ Ivana Cankarja. 

- Na podlagi prvih okužb DU Vrhnika (12. 11. 2020) se je aktiviral Krizni načrt DU 
Vrhnika v primeru COVID-19. prišlo do prve okužbe. V domu je bilo 231 
stanovalcev. 

- 17. 11. 2020 se je pričela v skladu z navodili epidemiologov, koordinatorja in načrtom 
vzpostavljati t. i. rdeča cona izven DU Vrhnika v telovadnici TVD Partizan. Logistično 
podporo pri vzpostavitvi rdeče cone je nudila ekipa ZiC-a s, DU Upokojencev in 
pripadniki CZ. Izvedla se je popolna zapora parkirišča. 
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- Za primer širitve rdeče cone je bila predvidena telovadnica OŠ Ivana Cankarja v 
neposredni bližini. 

- Na podlagi podatkov testiranja oz. številu okužb (23 stanovalcev in 14 zaposlenih) in 
odločitve koordinatorja se je vodstvo DU Vrhnika odločilo za selitev okuženih 
stanovalcev v TVD Partizan, ki je potekala 20. in 21. 11. 2020. V manj kot 24 urah je 
bila rdeča cona vzpostavljena ter vanj preseljeni stanovalci. 

- Prevoz stanovalcev je bil opravljen z dvema reševalnima voziloma, pomoč so nudili 
bolničarji RK Vrhnika in bolničar/pripadnik CZ. 

- Pripadniki CZ in RK so nudili pomoč pri razkuževanje prostorov v DU Vrhnika, 
prevozu brisov in oskrbi. CZ Vrhnika je nudila pomoč tudi z opremo (prenosne 
postelje, agregat itd.). 

- 23. 11. 2020 je bilo v TVD Partizanu nastanjenih 23 stanovalcev. Telovadnica je 
omogočala nastanitev do 40 stanovalcev. V DU Vrhnika se je vzpostavila siva cona. 
S porastom okužbe pa tudi na dementnem oddelku manjša rdeča cona. 

- V DU Vrhnika se je periodično izvajalo testiranje stanovalcev in zaposlenih v skladu z 
dogovori z epidemiologi. 

- Od začetka okužbe se je v DU Vrhnika okužilo 112 stanovalcev in 47 zaposlenih. 27 
stanovalcev je bitko z virusom žal izgubilo.  

- 29. 12. 2020 se je iz rdeče cone Partizan v DU preselilo še zadnje okužene 
stanovalce. Dne 7. 1. 2021 DU Vrhnika do danes ni zabeležil nobene okužbe. 

- Konec decembra 2020 so se s prvim cepivom cepili stanovalci (99 stanovalcev in 6 
zaposlenih), ki niso preboleli okužbe (88% vseh stanovalcev). V domu je precepljenih 
več kot 90% stanovalcev in skupaj s prebolelimi in cepljenimi tudi več kot 80% 
zaposlenih (103 stanovalci in 52 zaposlenih z dvemi odmerki in 17 stanovalcev in 9 
zaposlenih z enim odmerkom). Cepljenje se izvaja sproti glede na prihod novih 
stanovalcev. 

- DU Vrhnika se je zaradi okužbe med zaposlenimi srečeval s kadrovsko stisko, 
predvsem z zdravstveno stroko (dip. med. sestre). Pomoč z zdravstvenim kadrom so 
nudili ZD Vrhnika in Studo R ter kadri iz DSO drugih občin (izmenjava). 

- Pomoč pri prevozu brisov dne 11. 12. 2020 prevzamejo prostovoljci ZŠAM. S prevozi 
so zaključili s 1. 3. 2021. 

- 21. 11. 2020 VDC obvesti o prvi okužbi med uporabniki. Znotraj VDC se organizira 
rdeča cona. V ta namen CZ Vrhnika priskrbi prenosne postelje. Okužilo se je 12 
uporabnikov in 4 zaposleni. Okužbo so preboleli brez zapletov. 

- V DU Vrhnika in VDC se cel čas izvajalo testiranje v skladu z navodili epidemiološke 
službe. 
 

Množično testiranje 
- Z izvedbo prvih hitrih antigenskih testov SARS-VoV-2 (HGAT) je pričel koncesionar - 

zasebna ambulanta Studio R, dne 30. 11. 2020 na parkirišču pred pekarno Žito in 
kasneje tudi odvzem PCR testov. Logistično pomoč z vzpostavitvijo lokacije in 
opreme je nudila CZ Vrhnika. Po prejetih podatkih so v letu 2020 vzeli cca 350 brisov 
in v prvi polovici januarja je bilo predvidenih cca 450 brisov. V nadaljevanju podatkov 
nimamo. Zaradi hladnega vremena in nezanesljivosti testov na hladnejšo temperaturo 
se točka za odvzem brisov na parkirišču dne 23. 12. 2020 ukine.  

- V skladu s sklepom Ministrstva za zdravje množično testirane prične izvajati tudi ZD 
Vrhnika. 

- Zaradi zapletov (neustreznosti reagentov in paličic) s testi ZD Vrhnika prične z 
izvedbo testiranj dne 6. 1. 2021. Lokacija množičnega testiranje je Cankarjev dom 
Vrhnika, Tržaška cesta 25, Vrhnika. S 13. 2. 2021 je lokacija za množično testiranje 
tudi za Občino Borovnica in Log-Dragomer. CZ Vrhnika izvaja logistično pomoč pri 
dostavi testov za množično testiranje 

- Do danes, 5. 3. 2021 je bilo testiranih 7.694 oseb. V številu so zajeti tudi zaposleni v 
vrtcih (Vrhnika, Župnijski in Montessori) in šolah (OŠ Ivana Cankarja in Antona 
Martina Slomška), skupaj 1.038 oseb.  
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- Na podlagi izvedenega množičnega testiranje ni mogoče potrditi točno število 
pozitivnih. Po podatkih je bilo do danes 148 oseb pozitivnih na hitrih testih. V kolikor 
se izkaže hitri test pozitiven se osebo napoti na PCR test, zato nimamo relevantnega 
podatka.  

- Med zaposlenimi v vrtcih in šolah v Občini Vrhnika ni bilo okužb, kar so potrdili PCR 
test. V kolikor se izkaže na hitrem testiranju okužba, se zaposlene nemudoma (isti 
dan) napoti na odvzem PCR brisa. 

- Po podatkih Covid-19 sledilnika je dne 6. 3. 2021 na Vrhnika 88 aktivno okuženih, več 
na https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats.  
 
S sproščanjem ukrepov in vračanjem otrok v vrtce in šole, organizacije niso imele 

večjih težav. Nekoliko več organizacijskih zahtevnosti imajo v vrtcu. 
 
Glede na podatke Covid sledilnika, so na Vrhniških osnovnih šolah zaznali le 
posamezne okužbe (sume na okužbo) pri posameznih učencih oziroma učiteljih.  
 

Množično cepljenje: 
- ZD Vrhnika od 6. 1. 2021 dalje zbira prijave za cepljenje proti COVID19. Cepilno 

mesto za Občine Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer je ZD Vrhnika. 
- S 17. 1. 2021 se je pričelo cepiti starostnike nad 80 let. V tej starostni skupini je bilo 

cepljenih 337 oseb z dvema odmerkoma cepiva (Pfeizer). Cepljenje oseb v tej skupini 
se nadaljuje glede na prijavo, saj se evidenca polni sproti. Cepljenje se izvaja glede 
na zastavljene prioritete. 

- V teku je cepljenje oseb do vključno z letnikom 1947 (74 let). Z eno dozo cepiva je 
bilo cepljenih 926 oseb (Pfeizer). 

- S prvim odmerkom so bili cepljeni varovanci in zaposleni v VDC (23 oseb). 
- Prvo dozo cepiva (AstraZenica) je prejelo 200 oseb kroničnih pacientov nad 65 let. 
- Zdravstveni delavci in sodelavci (ZD Vrhnika in koncesionarji vseh treh občin – 108 

oseb) so cepljeni z dvema odmerkoma cepiva. 
- V tednu od 8.-12.3.2021 (četrtek in petek) je predviden pričetek cepljenja 257 

zaposlenih v vrtcih in šolah v vseh treh občinah. Zaposleni, ki bodo prejeli prvi 
odmerek cepiva, se jim ne bo potrebno testirati.  

- Na cepljenje je bilo do vključno 4. 3. 2021 prijavljenih 3.368 pacientov vključno s 
koncesionarji. 

 

3.2. Prevzem, distribucija in razdelitev opreme/logistika  

Prevzem in distribucija opreme za obdobje od 13. 3 do 27. 5. 2020 je predstavljena v  
Tabeli 1:  

 
Tabela 1: Dotacija opreme s strani URSZR* 

Naziv artikla Količina 

Razkužilo 35,5 L 
Ekocid 9,5 kg 
Maske 8406 
Tayvek 35 
Rokavice 1600 
Očala 7 
Maske za vrtce in šole 16160  

* Oprema je bila predana glede na usmeritve URSZR intervencijskim službam. Izjema je Ekocid in 
maske izdelane iz Airlaid materiala.  

 
Od 13. 5.  do 31. 8. 2020 smo na URSZR prevzeli 20610 zaščitne maske, ki smo jih predali 
vrtcem in šolam.  
 

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats
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Razdeljevanje opreme v prvem valu se je izvajalo v skladu s smernicami URSZR 
(seznam upravičencev in usmeritve za pripravo ocene potreb zaščitne opreme). V začetni 
fazi (ko je bilo veliko pomanjkanje zaščitne opreme) je bila vsa oprema dobavljena s strani 
URSZR direktno predana Zdravstvenemu domu Vrhnika. Oprema, ki je bila dobavljena s 
strani Občine je bila razdeljena med sledeče organizacije: Dom Upokojencev Vrhnika, GZ 
Vrhnika (poveljstvo Vrhnika), Komunalno podjetje, Rdeči Križ Vrhnika, Župnijski Karitas 
Vrhnika, pogrebni zavod (Pieta, Vrhovec), Zdravstvo – zasebniki (dr. Rus Primož, 
Ginekološka ordinacija) in Veterinarska postaja Vrhnika. Maske za vrtce in šole so bile v 
celoti predane v skladu z razdelilnikom. 

 
Za množično testiranje je CZ Vrhnika prevzela od 2. 1. do 27. 2. 2021, 3700 hitrih testov in 
jih predala ZD Vrhnika.  
 
ZD Vrhnika pa je dokupil še dodatnih 5000 hitrih testov. 

    

3.3. Intervencijski stroški 

Stroški priprave in izvajanje intervencije COVID-19 so poravnani iz dveh proračunskih 
postavk: 
- Iz redne dejavnosti CZ v višini 2.649,52 € (pred razglasitvijo epidemije) in 
- Županove in proračunske rezerve. 

 
Ko so ocenjeni stroški presegli 10.000,00 € (županova rezerva), je štab podal predlog za 

sprejem odloka o porabi proračunske rezerve (Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za obvladovanje epidemije s COVID-19 za leto 2020 št. 007-27/2020 (4-01)), in sicer v 
znesku 30.000,00 €, ki ga je sprejel občinski svet na 3. dopisni seji dne 30. 3. 2020. 

 
Poraba sredstev iz proračunske rezerve za kritje intervencijskih stroškov v letu 2020 je 

znašal 32.826,99 EUR. 
 

Poročilo upravičenih izdatkov iz sredstev Evropskega solidarnostnega sklada je bilo 
pravočasno oddano na URSZR dne 15. 5. 2020 vključno z oceno stroškov od 16. 5. do 12. 7. 
2020. V ta namen je Občina Vrhnika na podlagi sklepa Vlade RS št. 84300-14/2020/2 z dne 
26. 11. 2020 in aktiviranje državnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh pridobila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju 
ZRP v času epidemije v višini 54.643,15 €. 

 

4. OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

Obveščanje javnosti je potekalo sprotno preko različnih medijev. Naj pomembnejše 
novice so bile objavljene na:  

- Občinska spletna stran, www.vrhnika.si 
- Medobčinska spletna stran; www.mojaobcina.si 
- Facebook: CZ Vrhnika 
- Naš časopis 

 

5. RAZNO 

- Glede na trenutne zaloge zaščitne opreme se ne načrtuje dopolnitev opreme. Ob tem 
je potrebno upoštevat navodila URSZR, da so podjetja in organizacije dolžne same 
zagotavljati zaščitno opremo za njihovo sprotno dejavnost. Zaloge opreme si morajo 
zagotoviti za en mesec delovanja.  

- Glede na potrebe bo CZ nudila logistično pomoč pri množičnem cepljenju. 
- OŠCZ iz operativnega dela prehaja v izvajanje redne dejavnosti.  

 

http://arhiv.vrhnika.si/
http://www.mojaobcina.si/
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Pripravila: 

dr. Peter Rodič, poveljnik CZ Občine Vrhnika  

Nataša Čož, nam. pov. in obč. svet. ZiR 

 

        Poveljnik Civilne zaščite 

            Občine Vrhnika 

             dr. Peter Rodič 

 

 

 


