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I. val epidemije COVID-19

• Zaznamovan z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme

• Razglasitev:
- 11. 3. 2020 SZO/WHO razglasi pandemijo

- 12. 3. 2020 minister za zdravje razglasi epidemijo v RS

- 13.3.2020 Poveljnik CZ RS, na predlog ministra za zdravje izda Sklep o
aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh – podlaga, da se poleg
služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabi tudi sile in sredstva
za zaščito, reševanje in pomoč

• Preklic:
- 14. 5. 2020 Vlada RS izda Odlok o preklicu epidemije, ki se je začel

uporabljati 31. 5. 2020.

- 30. 5. 2020 Poveljnik CZ RS izda Sklep o preklicu sklepa z dne 13.3.2020.



Osnovne pravne podlage

• ZNB Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno 

prečiščeno besedilo in 49/20 ZIUZEOP, 142/20, 175/20-ZIUOPDVE, 15/21-
ZDUOP, 82/21 IN 178/21-odl. US)

• ZVNDN Zakon 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)

• DNZiR Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma

pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh z dodatki in načrti dejavnosti



Vključenost sil ZRP
Za izvajanje operativnih aktivnosti pri izvajanju ukrepov za zajezitev širjenja
COVID-19 v Republiki Sloveniji so bili aktivirani:

• Štab CZ RS, regijski štabi CZ ter občinski štabi CZ,

• Služba za podporo Štabu CZ RS,

• Državni logistični center, Reg. LC

• Ekipe za prvo pomoč RKS,

• Ekipa za psihološko pomoč,

• Mobilni stacionarij z Enoto za postavitev mobilnega stacionarija in Enoto 
za oskrbo bolnikov RKS,

• Državna enota za hitre reševalne intervencije,

• Operativni poklicni gasilci, operativni gasilci iz prostovoljnih gasilskih 
društev in drugi operativni sestavi.
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II. in III. val epidemije COVID-19

• Republika Slovenija je zagotovila zadostne zaloge zaščitne opreme.
Skladno s prenovljenim DNZiR so organi zagotavljali stalno zalogo zaščitnih
in drugih sredstev in opreme za en mesec delovanja ter načrtovali rezervo
za tri mesečno delovanje resorja v pogojih epidemije.

• Razglasitev:

- 18. 10. 2 020 Vlada z Odlokom razglasi epidemijo (velja od 19. 10. 2020, s
podaljšanji do 15. 6. 2021)

- 19. 10. 2020 Poveljnik CZ RS izda Sklep o aktiviranju Državnega načrta
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh

• Preklic:

- 15. 6. 2021 Poveljnik CZ RS izda Sklep o preklicu sklepa z dne 19. 10. 2020.



Vključenost sil ZRP – 2. in 3. val
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IV. in V. val epidemije COVID-19

• Različica koronavirusa delta je povzročila veliko obremenitev
zdravstva.

• Vlada RS je 11. 11. 2021 izdala Sklep, da se za izvajanje pomoči
pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih
ustanovah uporabi kadrovske zmogljivosti Civilne zaščite
Republike Slovenije – prostovoljce - bolničarje RKS in GZS. To je

bilo potrebno narediti, ker ni bil aktiviran DN ZiR, ker ni bilo razglasa epidemije.

• Dnevno je bilo angažiranih med 3 in 36 pripadnikov CZ –
bolničarjev in koordinatorjev iz RKS ter GZS. V obdobju od
16.11.2021 do 18.2.2022 so bolničarji RKS in GZS pomagali v
dveh univerzitetnih kliničnih centrih, petih bolnišnicah in v
enajstih domovih starejših občanov.



SKUPAJ angažirane sile ZRP in 
prostovoljci NVO

Angažirane sile ZRP in 
prostovoljci NVO ob 
epidemiji COVID-19

Sile ZRP (občina, 
regija in država)

NVO -
prostovoljci

SKUPAJ Razglasitev 
epidemije

1. val
od 12.3.2020 do 31.5.2020 205.092   

28.468   233.560   

DA

2. in 3. val
od  19.10.2020 do 15.6.2021 276.673   

33.556   310.229   

DA

4. in 5. val
od 16.11.2021 do 18.2.2022 1.756   

1.756   

NE / 
vključeni samo 
bolničarji RKS in 

GZS

SKUPAJ 483.521   62.024   545.545   



Pozitivne izkušnje in rešitve ob odzivanju za 
zajezitev epidemije

• dopolnjen DNZiR je bil v večini primerov ocenjen kot primeren 
okvir za pripravo in odziv na epidemijo;

• občine so se pravočasno in hitro organizirale, bile so 
samoiniciativne in so sprejele številne ukrepe;

• zelo dobro sodelovanje med resorji in z Evropsko komisijo;

• hitra vzpostavitev razmer za delo od doma za nemoteno 
izvajanje rednih in ključnih nalog;

• hitra vzpostavitev in delovanje klicnega centra;

• hitra vzpostavitev tehnične podpore za izobraževanje na 
daljavo in organizacije nujnega varstva otrok;

• skrb za psihološko pomoč.



Ocena odziva sistema VNDN

• Sistem VNDN se je, kot eden izmed treh podsistemov sistema
nacionalne varnosti Republike Slovenije, pravočasno odzval in
hitro prilagodil za izvajanje nalog v spremenjenih razmerah.

• Z angažiranostjo zdravstvenega osebja, sistema VNDN,
Policije, Slovenske vojske, prostovoljcev in drugih deležnikov,
predvsem pa ravnanja državljanov, ki so v večini upoštevali
sprejete ukrepe in navodila za zajezitev epidemije so
pripomogli, da so se naloge ter ukrepi izvajali na visoki ravni. S
tem se je preprečil še možni hujši scenarij epidemije.



Hvala za pozornost!


