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1. UVOD
Svetovni trendi rasti, blaginja in človeške neomejenosti so bili vodilo v leto 2020. Vsi načrti in
napovedi so kazali, da bo to zelo uspešno leto z novimi dosežki in presežki. Že sam začetek
leta in prve vesti iz Azije so kazale, da se vse skupaj lahko ustavi in se je ustavilo. Svet je začel
počasi dojemati, da se dogaja nekaj, kar se ne da ustaviti in predvsem ni možnosti po
regulaciji. S tem pa smo vsi skupaj pričeli z razmišljanjem kaj se bo zgodilo, ko virus doseže
Evropo in našo državo.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
Uradni boj z virusom je naša država pričela 12. marca, ko je razglasila epidemijo in hkrati
napovedala uvedbo vrsto ukrepov z namenom preprečevanja okužb. V skladu z državno
razglasitvijo epidemije in aktiviranja državnega načrta za primer nalezljivih bolezni je tudi v
naši občini vodenje, koordinacijo in izvajanje ukrepov prevzel občinski štab Civilne zaščite.
Občina Ljubno je na tak dogodek bila zelo dobro pripravljena. V prvi vrsti smo ena od redkih
občin, ki ima sprejet načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljivih bolezni pri ljudeh.
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
CZ Občine Ljubno se je z vrsto aktivnosti odzvala pravočasno in posledično tudi uspešno.
Občinski načrt in s tem posledično tudi štab civilne zaščite Občine Ljubno se je aktiviral v
petek 13.3.2020 ob 11.46h. v skladu z navodili državne CZ in ostalih organov smo v naši
občini pristopili k posameznimi odredbami in sklepi župana. V skladu z dogovorom in na
podlagi epidemiološke slike, po kateri v Občini Ljubno na začetku ni bilo uradno okuženih z
novim virusom je poveljnik odredil, da so aktivni štirje člani CZ.
V prvi vrsti smo pregledali popis materiala, ki ga je imela CZ na zalogi. Po pregledu sta
poveljnik CZ in župan sprejela odločitev o nabavi določenih materialov (maske, dezinfekcijska
sredstva, rokavice).
Glede na dogovor med člani CZ je koordinacija in logistika potekala brez problemov. Kasneje,
ko je Občina Ljubno imela prve tri uradne primere, se je ugotovilo za katere občane gre in se
jim je ponudila pomoč CZ. Ob dejstvu, da gre za manjšo lokalno skupnost so pomoč prizadeti
družini ponudili sosedje. CZ pa je ves čas bil v kontaktu in v kolikor bi družina kaj
potrebovala, bi družini pomagali.
Pri opremi je Občina poskrbela za zagotovitev večje količine mask (za enkratno uporabo in
pralne za večkratno). Maske (pralne) so se po pošti razdelile vsem gospodinjstvom v občini.
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) / LOGISTIKA
V skladu z navodili se je oprema, ki so jo zagotovile blagovne rezerve, prevzela v Celju. Ta
oprema se je delila za potrebe intervencij, nekaj opreme smo zagotovili prostovoljnim
gasilskim društvom, nekaj društvu upokojencev, ki so skozi projekt Starejši za starejše, skrbeli
za starejše občane. Odličen projekt, ki skozi celo leto pomaga vsem starejšim, ki pomoč
potrebujejo, je ves čas karantene potekal in tako pokazal še večjo solidarnost med našimi
občani.
Logistiko opreme je prevzel član CZ za zveze in logistiko, ki je vodil evidenco vhodne in
izhodne opreme. V tem pogledu so zadeve potekale brez problemov.
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5. INTERVENCIJSKI STROŠKI
Z naročili opreme so nastali določeni stroški, katere je pokrivala Občina Ljubno iz
proračunske postavke Rezervni sklad. Stroški so nastali pri nakupu mask, rokavic in stroški
pošte za raznos v višini 8.021,74 EUR brez DDV.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Za informiranje občanov sta občinska uprava in CZ zagotovila popolno obveščanje občanov
preko informatorja in objav na spletni strani Občine Ljubno, kjer se je zagotovil poseben
zavihek z vsemi informacijami.
Objavili sta se tudi dve številki ena na strani CZ (dosegljiv poveljnik) in ena na strani občinske
uprave (direktor OU), ki sta bili namenjeni vprašanjem vseh občanov.
Glede na zaprtost doline se je delo CZ in občinske uprave usklajevalo z ostalimi občinskimi
upravami in CZ v Zgornjesavinjski dolini ter tako poskušalo poenostaviti navodila.
7. RAZNO
Danes lahko govorimo o problemu, hkrati pa o dejstvu, da nič več ne bo kot je bilo in da
bomo vsi skupaj potrebovali kar nekaj časa, da se vrnemo v stare tirnice. Ves svet in tudi
Slovenija se tega zaveda, hkrati pa smo v Sloveniji na eni najboljših poti, da se hitro
postavimo na noge in vrnemo v ustaljene tirnice. Menimo, da smo dobro pripravljeni na
drugi val, v kolikor do njega pride, hkrati pa lahko rečemo, da smo v naši Občini pokazali in
dokazali, da je sosedska pomoč še vedno prisotna.
Upamo, da sproščanje ukrepov ni prehitro in da bo življenje pričelo teči kot smo bili navajeni
pred epidemijo.
8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Glede na stanje v naši Občini in dobro organiziranost CZ (sprejet načrt in visoka odzivnost
članov CZ), menimo da ni kakšnih posebnih predlogov. Glede na dejstvo, da večjih količin
materiala ni priporočljivo imeti na zalogi, tudi na tem področju ne predlagamo dodatnih
nabav.

Ljubno ob Savinji, 2.6.2020
ŠTAB CZ Občine Ljubno
Franc Fricelj, poveljnik
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