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Zadeva: SKLEP - o preklicu Sklepa o aktiviranju regijskega načrta ZIR ob pojavu 
                                         epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Na podlagi 84. člena in 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS, 97/10 in 21/18-ZNOrg) izdajam

SKLEP
o preklicu Sklepa o aktiviranju regijskega načrta ZIR ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Severnoprimorski, ver. 2.0 zaradi COVID-19

I.
Skladno s Popravkom sklepa poveljnika CZ RS o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega 
načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
zaradi COVID-19 (številka 166-10/2020-104-DGZR, z dne 19.10.2020) se z dnem 15. 6.2021 
ob 24.00 uri prekliče Sklep o aktiviranju Regijskega načrta ZIR ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Severnoprimorski, ver. 2.0 zaradi COVID-19 (številka 
166-10/2020-113-DGZR, z dne 19.10.2020).

II.
Hkrati s tem se prekliče tudi uporaba vseh odredb poveljnika CZ za Severnoprimorsko za 
izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v Severnoprimorski, izdanih med 
19.10.2020 in 15.6.2021.

III.
Ne glede na besedilo prvega odstavka te točke ostajajo v uporabi izdane odredbe za aktiviranje 
pripadnikov Civilne zaščite oz. prostovoljcev, do končne zajezitve koronavirusa v Republiki 
Sloveniji, za potrebe izvajanja nadaljnjih ukrepov povezanih z zajezitvijo širjenja koronavirusa, 
zlasti za pomoč zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 in testiranja na SARS-CoV-2 
ter druge oblike pomoči, vendar na stroške naročnika oz. uporabnika pomoči Civilne zaščite oz. 
prostovoljcev.
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.

IV.
Poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih pripravijo vsi organi, ki so izvajali naloge, povezane z 
zajezitvijo širjenja koronavirusa v času razglašene epidemije COVID-19.
Izpostava URSZR Nova Gorica izdela poročilo, v katerega vključi vsebine poročil štaba CZ za 
Severnoprimorsko, Občin ter štabov CZ občin Ajdovščina , Vipava, Miren - Kostanjevica, Renče 
- Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči Tolmin, Kobarid, Bovec, 
Cerkno in Idrija. 
Občine posredujejo poročilo do 28.6.2021 na elektronski naslov: samo.kosmac@urszr.si.

S spoštovanjem,

mailto:samo.kosmac@urszr.si


Pripravil/-a:
Zdenka Ferjančič Mag. Samuel Kosmač
Svetovalka ZIR podsekretar

vodja izpostave

Poslano, preko e-pošte:
- poveljniku CZ RS (v seznanitev, na naslov Službe za podporo štabu CZ RS),
- poveljnikom CZ občin v Severnoprimorski (na naslove strokovnih sodelavcev s področja 

zaščite in reševanja Občin),
- članom štaba CZ za Severnoprimorsko (v vednost),
- Center za obveščanje Nova Gorica (v vednost).

Priloge:
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