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Zadeva: Zapisnik sestanka – razvoj dogodkov glede širitve koronavirusa 

Kraj: Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55 a, 1000 Ljubljana, Gimnazija - 
avditorij
Datum: 12. 3. 2020
Čas: 12:30 –  13:50
Vabljeni: predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Zavoda RS za blagovne rezerve, 
Gasilske zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske Karitas, Slovenske filantropije, 
Adre, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije  
in vodje izpostav URSZR ter regijski poveljniki CZ. 

Prisotni: Franci Petek (GZS), Rok Kamenšek (Izpostava URSZR Koper), Branko Sojer 
(URSZR), Domen Torkar (URSZR), Janez Melanšek (Izpostava URSZR Celje), Albert Trobec 
(Izpostava URSZR Postojna), Miha Berdon (MGRT),  Anton Zakrajšek (ZRSBR), Zdenka 
Močnik (Izpostava URSZR Brežice), Marjan Šmalc (CZ Dolenjska), Janja Brulc (Izpostava 
URSZR N. Mesto), Danilo Praprotnik (MO Celje), Marko Diaci (Šentjur, ZOS), Mateja Berglez 
(Šentjur, ZOS), Sandi Curk (CZ Notranjska), Mihaela Smrdel (Pivka, ZOS), Boštjan Breznikar 
(Izpostava URSZR Trbovlje), Jože Forte (CZ Zasavje), Miha Mohor (Maribor, SOS), Julij Jeraj 
(Ljubljana, SOS), Damjan Barut (Logatec, SOS), Marjeta Rezek (MZ), Vladimir Prebilič 
(Kočevje, SOS), Aleksander Jevšek (M. Sobota, SOS), Martin Smodiš (Izpostava URSZR M. 
Sobota), Alan Matijevič (Izpostava URSZR S. Gradec), Neža Škufca (URSZR), Dragomir Murko 
(Izpostava URSZR Ptuj), Robert Skrinjar (Izpostava URSZR Kranj), Klemen Šmid (CZ 
Gorenjska), Tomaž Vilfan (gasilci Kranj), Ivana Grilanc (Izpostava URSZR Maribor), Matej 
Zupančič (CZ Maribor), Darko Čander (MZ), Zvezdan Božič (CZ Koper), Elza Majcen (Izpostava 
URSZR Ljubljana), Matjaž Godec (CZ Ljubljana), Barbara Goričan (MDDSZ), Mojca Pršina 
(MDDSZ), Melita Zorec (SSZS), Tereza Novak (Filantropija), Primož Jamšek (Filantropija), 
Janez Aljančič (URSZR), Peter Tomažič (Karitas), Danilo J. Jelenič (Karitas), Cvetka Tomin 
(RKS) in Gregor Turnšek (URSZR)

Sestanek sta vodila Srečko Šestan, poveljnik CZ RS in Olga Andrejek, direktorica Urada za 
preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje.

Namen obravnave gradiva: Usklajevanje izvajanja aktivnosti v zvezi širitvijo koronavirusa, ki 
se nanašajo na vključevanje gasilskih enot in nevladnih organizacij ob aktiviranju Državnega 
načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Srečko Šestan je povedal, da bo po razglasitvi epidemije COVID-19 in zaprosila ministra za 
zdravje aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh (v nadaljevanju: DNZiR).



Delo bo organizirano v okviru štirih stebrov (po ICS). Imenovane bodo skupine za področje 
operative, načrtovanja, logistike s podskupino za zaščitna sredstva ter skupina za finance in 
administracijo.

1. Štab CZ RS bo deloval preko e-povezave, na naslovu: podpora.stabcz.rs@urszr.si.
2. Z aktiviranjem DNZiR bodo dobili resorji in druge organizacije naloge, ki jih bo 

potrebno izvajati in o njih tudi poročati. 
3. Od občin se po načelu postopnosti pričakuje izvajanje oskrbe prebivalstva, zato naj 

občine pripravijo načrte za izvajanje oskrbe prebivalstva in zagotavljanje delovanja 
javnih občinskih služb.

4. Pristojna ministrstva morajo za vključevanje nevladnih in humanitarnih organizacij 
pripraviti ustrezna navodila za delo in določiti ustrezno osebno zaščitno opremo.

5. Po aktiviranju DNZiR bodo imenovane posebne skupine za delo na različnih 
področjih.

6. Poskrbljeno bo za enotno komuniciranje, iz ene stične točke, kjer bi se dobile 
informacije po področjih. Občine bodo obveščene po relaciji »država – regija – 
občina«.

7. Predstavniki občin so predlagali, ali bi, v primeru zaprtja šol in vrtcev, lahko 
organizirali varstvo v manjših skupinah, v občinah, kjer je še zdravo okolje, oz. kjer 
se še ni pojavil koronavirus. 

8. Vsa navodila organizacijam bodo potekala od Štaba CZ RS, preko Regijskih Štabov 
CZ.

9. Oskrbo ljudi, ujetih v stoječem tovornem prometu na avtocesti proti Obrežju, izvaja 
DARS.

10. V zvezi s transportom vzorcev brisov, bo dokončno odločeno na sestanku 
medresorske skupine, ki bo 13.2.2020.

11. Sprejete ukrepe je treba dosledno izvajati, izjeme morajo biti jasno definirane.

V okviru razprave je mag. Darko Čander podal odgovore na postavljena vprašanja, ki so jih 
zastavili predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, glede zagotavljanja zaščitnih 
sredstev. Povedal je, da je bila sprejeta in javno objavljena odločitev, da se domovi za starejše 
zapirajo (izjeme so v primerih paliativne oskrbe, o čemer odloča direktor zavoda). Zaščitna 
sredstva, ki so sproščena iz blagovnih rezerv, so namenjena  uporabi na šestnajstih kontaktnih 
točkah. Oprema se deli preko Ministrstva za zdravje.
 
Olga Andrejek je povedala, da smo v obdobju razglašene epidemije COVID-19, da v vseh 
občinah nimajo dokazane okužbe s koronavirusom, zato je treba sprejete ukrepe pregledati, se 
z njimi seznaniti in jih dosledno izvajati.

Pripravila:
mag. Neža Škufca               Darko But
podsekretarka               sekretar

              generalni direktor
 

Poslano, po e-pošti:
- prisotnim.
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