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Na podlagi 84. člena in 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Odloka 
Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(Uradni list RS, št. 68/20) izdajam

SKLEP
o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 

epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, 
št. 166-1/2020-84-DGZR z dne 13.3.2020

I.
Z dnem 30.5.2020, ob 19. uri se skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o preklicu 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),(Uradni list RS, št. 68/20) prekliče Sklep 
o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran 13.3.2020 zaradi dne 11.3.2020 razglašene 
pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. 

II.
30.5.2020, ob 19. uri se prekliče tudi uporaba vseh odredb poveljnika Civilne zaščite Republike 
Slovenije, izdane v obdobju od 13.3.2020 do 26.5.2020, o aktiviranju enot Civilne zaščite in 
drugega operativnega sestava za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

V primeru, da je posamezna odredba še v fazi postopka za izvedbo storitve opredeljene v 
odredbi, se veljavnost odredbe podaljša do zaključka že uvedenega postopka.

III.
Organi, ki so izvajali naloge, povezane z zajezitivijo širjenja koronavirusa v času razglašene 
epidemije COVID-19 in so določeni v točki 7.1 Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 84200-1/2016/5 z dne 11.2.2016, 
pripravijo poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih. Poročilo pripravijo tudi Izpostave URSZR, v 
katerega vključijo vsebine poročil regijskih štabov CZ, občin in občinskih štabov CZ. 

Poročilo se pripravi in pošlje do 5.6.2020, na elektronski naslov Službe za podporo Štabu CZ 
RS: podpora@urszr.si. 

            Srečko Šestan
                 POVELJNIK CZ RS

Poslano, preko e-pošte:
– Kabinet predsednika Vlade RS,
– članom ŠCZRS,
– vsi regijski Štabi CZ, preko izpostav URSZR,
– CORS, 
– Urad Vlade RS za komuniciranje,
– vsa ministrstva,
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– Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
– Policija,
– GŠSV,
– URSZR, Služba za podporo ŠCZRS (podpora@urszr.si),
– vse izpostave URSZR,
– vse občine, preko izpostav URSZR,
– Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si),
– Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si),
– Gasilska zveza Slovenije,
– Rdeči križ Slovenije.     
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