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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni 
COVID-19 (drugi in tretji val epidemije) od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021 - predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na      seji, dne      , pod           točko dnevnega 
reda sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči 
ob pojavu bolezni COVID-19 (drugi in tretji val epidemije), od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021.

                            Mag. Janja Garvas Hočevar
                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

- ministrstva
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Združenje mestnih občin Slovenije
- Skupnost občin Slovenije
- Združenje občin Slovenije
- Gasilska zveza Slovenije
- Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
- Rdeči križ Slovenije
- Slovenska Karitas
- Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
- Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

V Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh, št. 84200-2/2020/3, z dne 23. 7. 2020 je pri nalogah Poveljnika CZ RS 
določeno, da vodi pripravo končnega poročila o pojavu in poteku epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in ga predlaga v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo obravnava aktivnosti in ukrepanje zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni 
COVID-19 (drugi in tretji val epidemije), od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021, vključno z 
aktivnostmi ministrstev in drugih organov, ki so bili vključeni v izvajanje ukrepov za 
zmanjšanje širjenja COVID-19 na svojem področju v skladu s strokovnimi usmeritvami 
zdravstva in veljavnimi predpisi. 

V mesecu oktobru 2020 so vse statistične regije v Republiki Sloveniji, zaradi 
eksponentnega širjenja koronavirusa med populacijo, dosegale oziroma presegale stopnjo 
incidence, ki je zahtevala ponovno razglasitev epidemije. Zato je Vlada Republike Slovenije 
na dopisni seji, dne 18. 10. 2020, na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države (Uradni list 
RS, št. 146/20). Odlok je začel veljati 19. 10. 2020 in je (s podaljšanji odloka) veljal do 15. 
6. 2021. Zaradi navedenega je Poveljnik CZ RS dne 19. 10. 2020, na podlagi 84. člena in 
85. člena ter v zvezi s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
izdal Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (št. sklepa: 166-10/2020-104-DGZR), ker je
bilo potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in 
sredstva za zaščito, reševanje in pomoč (aktiviranje EHI, Službe za podporo Štabu CZ RS, 
Ekipe za psihološko pomoč, Ekip prve pomoči RKS (bolničarjev) ter drugih prostovoljcev 
(RKS, Slovenske Karitas, EHO podpornice, Slovenske filantropije, tabornikov idr.). Zaradi 
ugodnejših epidemioloških razmer in ne podaljšanja epidemije s strani Vlade Republike 
Slovenije, je Poveljnik CZ RS 15. 6. 2021 izdal Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, št. 166-10/2020-302-DGZR.

V poročilu so zajete priprave in ukrepanje v Republiki Sloveniji do razglasitve epidemije in 
ukrepanje po razglasitvi epidemije, vse do 15. 6. 2021, ko so se zaključile operativne 
aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s COVID-19.

V poročilu so predstavljene ključne aktivnosti ministrstev in drugih državnih organov, ključne 
aktivnosti na regijski in lokalni ravni, ključne aktivnosti humanitarnih organizacij, delovanje 
sil za zaščito, reševanje in pomoč in druge aktivnosti kot so: komuniciranje z javnostmi 
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mednarodne aktivnosti, oskrba ranljivih skupin, delitev zaščitne opreme, zagotavljanje 
informacijskih in komunikacijskih storitev ter intervencijski stroški. Posebno mesto je 
posvečeno cepljenju proti COVID-19.

Na koncu poročila so navedene končne ugotovitve, pozitivne izkušnje in pomanjkljivosti ob 
odzivanju na epidemijo ter predlogi.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega   pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki                NE

e) socialno področje                NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je  in  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 
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SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Sklep ne povzroča neposrednih finančnih posledic za proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

– pristojnosti občin,
– delovanje občin,
– financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: Združenja niso posredovala predlogov in 
pripomb v okviru predhodnega usklajevanja poročila.

 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 
64/12, 80/13, 10/14, 164/20. 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k 
sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE
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11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Matej Tonin
                                                   minister

Poslano:
- naslovniku
- URSZR
- IRSVNDN
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