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PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 20. MARCA 2020
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Datum: 21. 03. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

V petek, 20. 3. 2020 do 10. ure je bilo na NIJZ sporočeno 341 potrjenih primerov z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2) (dan prej 319). Doslej je bilo izvedenih 10.980 testov. 
Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med obolelimi je 166 žensk in 175 
moških, ena oseba je umrla. Ena oseba je doslej umrla, po podatkih spletne strani 
Worldometers (worldometers.info/coronavirus) je šest ljudi trenutno v resnem zdravstvenem 
stanju.

Po epidemioloških podatkih, obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij: 114 iz 
osrednjeslovenske, 56 iz jugovzhodne Slovenije, 55 iz savinjske, 31 iz podravske, 23 iz 
gorenjske, 14 iz koroške, 12 iz primorsko-notranjske, 11 iz pomurske, 11 iz obalno-kraške, pet 
iz goriške, po dva iz zasavske in posavske regije. Pet obolelih je tujih državljanov. Oboleli po 
starostnih skupinah so predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu, Slovenija do 20.3.2020 (do 10:00)

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-15 12 9 21
16-29 38 33 71
30-49 56 57 113
50-59 33 36 69
60+ 36 31 67
SKUPAJ 175 166 341



Ključne zadeve / poudarki
- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme zdravstvenim organizacijam,
- Spremlja in usklajuje se aktivnosti izpostav URSZR,
- Izpostave so zbirale potrebe na ravni po materialno tehničnih sredstev za tiste, ki so 

upravičenim za prejem takšne pomoči, 
- Nadaljuje se kompletiranje in urejevanje mobilnega stacionarija v vojašnici Edvarda 

Peperka v Ljubljani.
- Postopek prevoza zaščitnih mask doniranih od ALIBABE iz Belgije se je kljub nekaterim 

zapletom realiziral. 300.000 zaščitnih mask je v popoldanskih urah prispelo v DLC Roje.
- Poveljnik CZRS je izdal šest odredb.

2. POROČILA

URSZR, POVELJNIK CZRS
- Postavitev mobilnega stacionarija v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani se je začela 15. 

marca ob 11.00 (predhodno pripravljen prostor za postavitev MOB STAC, premestitev vozil 
SV). Postavitev stacionarija je bila do 16.3.2020 zvečer zaključena (postavitev šotorov, 
nameščene postelje in sanitarna oprema). 17.3.2020 so preizkušali delovanje ogrevanja in 
vodnih instalacij. Objekt se še kompletira in ureja. Kompletirala se je oprema šotorov z 
medicinsko in drugo opremo, preiskušalo se je gretje, nameščalo gasilne aparate, fiksiralo 
šotore v betonsko podlago, čistila in urejala se je neposredna okolica. 19.3.2020 je bil 
izveden nadzor obstoječega stanja, usklajevanje glede popolnitve sanitarne in medicinske 
opreme. Izvajali so se dogovori z namenom obvladovanja sklopa ROLE 2 + MOB STAC. 
20.3.2020 se je nadaljevala finalizacija opravil in opremljanja stacionarija (koordinacija z 
ekipo ROLE 2, pregled infrastrukture MOBSTAC in dopihovanje šotorov, ogled opreme 
serviserjev za puhalce toplega zraka Kroll z namenom pridobitve ponudbi in izvedbe 
servisa, pridobivanje ponudbo in komunikacija s potencialnimi ponudniki za zaščitno in 
sanitarno opremo za namen MOBSTAC, dostava dveh logističnih kontejnerjev iz DLC Roje 
v VEP, na območje mobilne bolnišnice, usklajevanje in posredovanje za pridobitev 800 m 
(od skupaj 1300 m) ograje s katero se bo v VEP ogradilo območje mobilne bolnišnice), 

 Prednostno se iz DLC Roje zagotavlja zaščitna oprema za zdravstvene ustanove, 
dostavljala se je opreme za zdravstvene domove na podlagi seznama Ministrstva za 
zdravje.

 Izpostave so zbirale potrebe na ravni občin po materialno tehničnih sredstev za tiste, ki so 
upravičeni za prejem takšne pomoči, 

 Prevoz kontejnerjev na lokacije zdravstvenih domov glede na izkazane potrebe. Od 
pričetka aktivnosti smo dostavili skupaj 48 kontejnerjev. 21.3.2020 bo dostavljen še en 
kontejner v ZD Postojna.

 Urejanje prevoza donacije podjetja Alibaba iz Belgije – kirurške maske so prispele v 
skladišče DLC Roje v popoldanskih urah. Poleg tega je v DLC Roje prispela večja količina 
razkužil (Sanolabor, 22 paketov  po 0,5 l).

 Nadaljevanje izdelave idejne rešitve usklajevanja namestitev okuženih oseb, ki ne morejo 
bivati doma in bolnikov (v kolikor bodo kapacitete bolnišnic zapolnjene).

 Priprava in pošiljanje dopisa ministrstvom glede potencialnih lokacij nastanitve oseb
 Priprava in pošiljanje dopisa ministrstvom glede potreb po zaščitni opremi.
 Dogovor o načinu zbiranja in predaje donacij zaščitne opreme podjetij. da bi podjetja dala 

na razpolago sredstva. 
 Sestanek glede variantne nabave zaščitnih mask s strani podjetja MD Global Group
 Zbiranje in preučevanje ponudb po dobavi zaščitne opreme (40 ponudb, 5 potencialno 

realnih), 
 Izdana Odredba o aktiviranju javnih uslužbencev in opravljanju dela preko polnega 

delovnega časa za izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanje in pomoči in za podporo 
poveljniku CZ RS v zvezi z aktualno problematiko nenadzorovanega širjenja okužb s 
koronavirusom v RS.

 Navodilo vodjem NOE URSZR za organiziranje dela.
 Obvestilo z usmeritvami za ocenjevanje potreb po zaščitni opremi ministrstvom in drugim 

državnim organom



 Izdane odredbe Poveljnika CZ RS:
o Odredba za zagotovitev fizičnega varovanja objektov (z zaščitno-reševalno 

opremo),
o Odredba za čiščenje (novonastalih) objektov za oskrbo obolelih s COVID-

19,
o Odredba za odvoz odpadkov iz kontrolnih točk na meji,
o Odredba za delo Ekipe I. in Ekipe II Službe za podporo Štabu CZ RS na 

drugi lokaciji,
o Odredba o popolnitvi in aktiviranju službe za psihološko pomoč 

prebivalvem,
o Odredba za nakup licenc, vpis RIC kod in opreme za preusmeritev klicev 

med ReCO.

NESREČE PRI ŠPORTNIH, REKREATIVNIH IN DRUGIH AKTIVNOSTIH

Izpostava Novo mesto

Ob 16.50 se je v Srednjem Grčevju, občina Novo mesto, voznik prevrnil s štirikolesnikom. 
Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v 
Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanega voznika po 
strmem terenu prenesli do reševalnega vozila.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Koper

Ob 9.49 je na Industrijski cesti v Izoli pri razkladanju tovornega vozila delavcu padel sod na 
nogo in jo poškodoval. Reševalci Reševalne službe slovenske Istre so ga oskrbeli in prepeljali 
na zdravljenje v SB Izola. O dogodku je bila obveščena policija in delovni inšpektor.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.38 je na Lamutovi ulici v Novi Gorici občan na silo odpiral hladilno rebro naprave za 
hlajenje. Pri tem mu je pod pritiskom tekočina špricnila po obrazu in v oči. Poškodovanca so 
oskrbeli reševalci ZD Nova Gorica ter gasilci iz JZ GRD Nova Gorica, ki so tudi sanirali kraj 
dogodka.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 12.53 je v Dobji Vasi v občini Ravne na Koroškem delavec padel z delovnega odra in se pri 
tem telesno poškodoval. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so ga na kraju oskrbeli in 
prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Murska Sobota

Ob 13.04 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z medicinsko ekipo UKC Maribor in 
inkubatorjem na krovu poletela v Mursko Soboto in iz tamkajšnje bolnišnice prepeljala dojenčka 
v UKC Maribor.



Izpostava Trbovlje

Ob 15.26 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z medicinsko ekipo UKC Maribor in 
inkubatorjem na krovu poletela v Trbovlje in iz SB Trbovlje prepeljala dojenčka v UKC Ljubljana.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 15.48 sta na Vranskem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, 
odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP Celje in policiji ter posipali cestišče z 
vpojnimi sredstvi.

Izpostava Kranj

Ob 4.37 je na cesti Malo Dobro Polje–Posavec v občini Radovljica vozilo zapeljalo s ceste v 
gozd. Gasilci GARS Kranj so policiji razsvetljevali kraj nesreče in vozilo potegnili nazaj na cesto.

Ob 14.52 sta v Podnartu, občina Radovljica, trčila tovorno vozilo in motorist. Gasilci GARS 
Kranj so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, na vozilo odklopili akumulator ter sanirali 
razlite tekočine po cestišču. Poškodovanega motorista so oskrbeli reševalci NMP Radovljica in 
Bled.

Izpostava Murska Sobota

Ob 18.38 je med Bratonci in Dokležovjem, občina Beltinci, voznica z osebnim vozilom zapeljala 
s cestišča in pristala na strehi. Za lažje poškodovano voznico so poskrbeli reševalci iz ZD 
Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota so razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator 
in usmerjali promet.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Kranj

Ob 22.55 je v naselju Krivo Brdo, občina Gorenja vas-Poljane, gorela lesena lopa približne 
velikosti 10x8 metrov, v kateri so bila drva in kmetijski stroji. Posredovali gasilci PGD Javorje, 
Poljane, Gorenja vas in Bukovica, ki so požar pogasili. Objekt je uničen.

Izpostava Ljubljana

Ob 2.48 je v Murnikovi ulici, občina Ljubljana, v kuhinji stanovanjske hiše gorel pomivalni stroj. 
Lastnik je požar pogasil z gasilnikom na prah pred prihodom gasilcev. Gasilci GB Ljubljana so 
iznesli pomivalni stroj iz objekta in pogasili lesene elemente.

Ob 7.20 so v Breznikovi ulici v Domžalah v gostinskem lokalu zagorele smeti. Gasilci CZR 
Domžale in PGD Domžale-mesto so iz lokala iznesli tleče smeti, jih pogasili in prostore 
prezračili.



Izpostava Maribor

Ob 7.59 je v Klemenčičevi ulici v Mariboru zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega poslopja. 
Gasilci JZ GB Maribor in PGD Brezje so požar pogasili ter prezračili in pregledali objekt.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.49 so v Češči vasi, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci 
GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili goreče saje in dimnik očistili ter s termo kamero 
pregledali dimnik in okolico.

Ob 21.05 je v Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. 
Lastnik hiše je začetni požar pogasil še pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Ponikve in 
Trebnje so prezračili prostore in s termo kamero pregledali kurilnico.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 20.29 je na Spodnji Orlici v občini Radlje ob Dravi zagorelo seno v leseni uti. Posredovali so 
gasilci PGD Vuhred, ki so seno odstranili iz ute, ga polili z vodo ter pogasili začetni požar na uti.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 9.11 je ob sprehajalni poti ob Savinji na Nazorjevi ulici v Celju zagorel kup odpadnega 
vejevja in odpadnega lesa na površini okoli 8x8 metrov. Gasilci PGE Celje, PGD Babno in 
Ostrožno so požar pogasili in preprečili širitev ognja po travnati površini.

Ob 9.21 je v kraju Zbelovo, občina Slovenske Konjice, v bližini železniške proge zagorela trava 
na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Zbelovo in Sl. Konjice.

Ob 10.01 je zagorelo ob železniški progi na relaciji Doga Gora–Ponikva pri Šentjurju, občina 
Šentjur. Gasilci PGD Dolga Gora in Ponikva pri Šentjurju so požar trave na površini okoli dveh 
hektarjev pogasili.

Ob 12.34 je zagorela podrast v naselju Počakovo, občina Radeče. Gasilci PGD Svibno in 
Radeče so požar na površini okoli 0,5 hektarja pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Kranj

Ob 23.35 so v Struževem v Kranju posredovali gasilci GARS Kranj, kjer je prišlo do manjšega 
požara v naravnem okolju. Gorele so smeti. Gasilci so požar pogasili in požarišče prekopali.

Izpostava Ljubljana

Ob 14.18 so v Kočevju v bližini pokopališča gasilci PGD Kočevje pogasili deset kvadratnih 
metrov goreče trave in opomnili starejšega gospoda o prepovedi kurjenja. Na kraj je bila 
poslana tudi policijska patrulja.



Ob 14.35 je ponovno zagorelo na Šentviškem hribu nad Pržanom, občina Ljubljana. Požar na 
večji gozdni površini so pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Šentvid, Brdo, Podutik-Glince, 
Zgornja Šiška, Vižmarje-Brod in Črnuče ter helikopter Slovenske vojske. Gašenje je usmerjala 
Enota za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana. Ostala so posamezna žarišča, zato je čez 
noč ostala na požarišču gasilska straža. 

Ob 16.49 je pri Podkraju, občina Ig, gorelo na travniku. Požar na površini okoli 800 kvadratnih 
metrov so pogasili gasilci PGD Tomišelj.

Ob 17.11 je ob Cesti španskih borcev v Ljubljani gorelo na travniku. Požar na površini okoli 800 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 17.55 je gorela trava v bližini naselja Brest, občina Ig. Požar na površini okoli 5000 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Iška Loka in Matena.

Ob 19.17 je ob Sneberski cesti v Ljubljani gorelo večje podrto drevo in grmovje v okolici. Požar 
so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 22.00 je med Taborsko cesto in železniško progo v Grosuplju gorela trava. Požar so pogasili 
gasilci PGD Grosuplje.

Izpostava Maribor

Ob 12.29 je v bližini naselja Činžat, občina Lovrenc na Pohorju, gorela suha trava na površini 
okoli 250 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Lovrenc na Pohorju.

Ob 16.24 je v naselju Zrkovci, občina Maribor, gorelo okoli 100 kvadratnih metrov zaraščajoče 
površine. Požar so pogasili gasilci JZ GB Maribor in PGD Zrkovci.

Ob 18.14 so v bližini naselja Dogoše v občini Maribor gasilci JZ GB Maribor in PGD Dogoše 
pogasili travniški požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.42 je v kraju Rodine v občini Črnomelj pri kurjenju ogenj ušel izpod nadzora. Posredovali 
so gasilci PGD Rodine in Črnomelj, ki so pogasili podrast na površini okoli 300 kvadratnih 
metrov.

Izpostava Postojna

Ob 14.08 so pri naselju Lokev, občina Sežana, zagoreli trava, grmičevje in podrast na površini 
okoli 0,2 hektarja. Požar so pogasili gasilci ZGRS Sežana in PGD Lokev. 

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Koper

Ob 11.18 je bil v Nazorjevi ulici v Izoli v jašku kletnih prostorov opažen oljni madež. Gasilci JZ 
GB Koper so s pivnikom popivnali sloj kurilnega olja.



NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.02 sta v naselju Orehovlje, občina Miren-Kostanjevica, pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Severnoprimorske regije odstranila ročno bombo italijanskega porekla, mase 
0,52 kg, iz obdobja 1. svetovne vojne

Ob 11.43 so na gradbišču v Desklah, občina Kanal ob Soči, naleteli na topovsko granato kalibra 
100 mm, mase 11 kg, avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. Pripadnika Državne 
enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta nevarno najdbo odstranila in do 
uničenja shranila v primerno skladišče.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Manjše padavine se bodo dopoldne pojavljale 
predvsem ponekod v južnih in zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa tudi drugod. Pihal bo 
jugozahodni veter, ki se bo popoldne v Prekmurju in na Štajerskem obrnil v severovzhodnik. 
Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 °C. Ponoči bodo občasne padavine, meja 
sneženja se bo ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na 
Primorskem bo začela pihati zmerna do močna burja. 

V nedeljo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale. Popoldne se bo ponekod na vzhodu in 
na Primorskem delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna 
do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, v alpskih dolinah malo pod 0, na 
Primorskem do 8, najvišje dnevne temperature od 1 do 6, na Primorskem okoli 11 °C.

V ponedeljek in torek bo na zahodu pretežno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, v 
torek bo ponekod na vzhodu rahlo snežilo. Še bo vetrovno in mrzlo. 

III. OPOZORILO

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 
2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list 
RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno 
ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne 
velja za območja s snežno odejo. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem 
okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo 
požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, 
izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo 
požar ter izvajati ognjemete. Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti 
naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati 
obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem 
okolju (Uradni list RS, št. 20/14) (požarna straža in dežurstvo gasilcev) ter obveznosti iz prvega 
odstavka 12. člena (opazovanje naravnega okolja).
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