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OBČINE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Številka: 166-2/2020-54 - DGZR
Datum: 28. 05. 2020 

Na podlagi Sklepa o preklicu aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, Poveljnik CZ 
Dolenjske regije sprejme      

SKLEP
o preklicu Sklepa o aktiviranju Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 

oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Dolenjski regiji zaradi COVID-19, 
št. 166-2/2020-DGZR z dne 13.3.2020

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. 
Na podlagi aktiviranja Državnega načrta je bil aktiviran Regijski načrt zaščite in reševanja ob 
pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh v Dolenjski regiji.

Organi, ki so izvajali naloge, povezane z zajezitvijo širjenja korona virusa v času razglašene 
epidemije COVID-19 in so določeni v načrtih zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, pripravijo poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih. 
Poročilo pripravijo tudi Izpostave URSZR, v katerega vključijo vsebine poročil regijskega 
štaba CZ za Dolenjsko, občin Dolenjske regije in občinskih štabov CZ Dolenjske regije.

Občine Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju z občinskimi štabi CZ pripravite in 
pošljite poročila o izvedenih nalogah najkasneje do srede 3. 6. 2020 do 11. ure. Poročila 
izdelajte po že prejetih navodilih-smernicah.

                                                                 Stanislav Zagorc          
                                                       NAMESTNIK POVELJNIKA CZ

                                                          ZA DOLENJSKO REGIJO
          

Poslano:
-občinam Dolenjske regije po elektronski pošti
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