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I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 23. MARCA 2020

Številka: 841-1/2020-252 - DGZR
Datum: 24. 03. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

1.Pregled situacije

Dne 23. 3. 2020 do 10. ure je bilo na NIJZ sporočeno 440 potrjenih primerov z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2), do 14, ure pa 442 primerov. Doslej je bilo testiranih 13812 oseb, 
od tega od 14. ure 22.3.2020 novih 714 oseb. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-
19 je hospitaliziranih 64 oseb, od tega jih je 10 v intenzivni negi. Danes je zaradi koronavirusa 
umrla še ena oseba.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 23.3.2020 ob 10. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 151 iz osrednjeslovenske, 78 iz savinjske, 59 iz jugovzhodne 
Slovenije, 44 iz podravske, 29 iz gorenjske, 18 iz koroške, 16 iz primorsko-notranjske, 11 iz 
pomurske 12 iz obalno-kraške, 6 iz goriške ter po 5 iz posavske in zasavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med 
obolelimi je 219 ženska in 221 moških, skupaj tri osebe s potrjeno okužbo s koronavirusom so 
umrle. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 23. 3. 2020 do 10. ure

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-15 13 9 22
16-29 41 39 80
30-49 74 71 145
50-59 41 48 89
60+ 52 52 104
SKUPAJ 221 219 440



Ključne zadeve / poudarki
- Vlada načrtuje dodatne ukrepe proti širjenju koronavirusa.
- Tretja smrtna žrtev zaradi koronavirusa.
- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz Državnem logističnem centru (DLC) Roje 

zdravstvenim organizacijam, domovom starejših občanov, lekarnam in za potrebe 
evakuacijskih prevozov slovenskih državljanov v domovino, manjši meri tudi drugim.

- Spremlja in usklajuje se aktivnosti izpostav URSZR,
- Izpostave so zbirale potrebe na ravni po materialno tehničnih sredstev (MTS) za tiste, ki so 

upravičeni za prejem takšne pomoči (predvsem s področja zdravstva)
- Na URSZR se zbirajo dnevne potrebe po materialno tehničnih sredstvih po ministrstvih, 

organih v njihovi sestavi ter v organizacijah v njihovi pristojnosti, v vladnih službah in 
organih, potrebe za področje kritične infrastrukture zbira Direktorat za obrambne zadeve na 
MORS.

- Prav tako URSZR zbirajo podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev 
bolnikov, zdravnikov, policistov in vojakov,

- Zbira se ponudbe, ki se posredujejo Zavodu za blagovne rezerve - ZBRS. Zbira se tudi 
podatke o mogočih donacijah podjetij in samostojnih podjetnikov

2. POROČILO S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

- Služba za podporo štabu CZ RS je, s ponedeljkom 23. marca 2020, pričela z delom na 
novi lokaciji to je ICZR.

- Predstavnik Službe za podporo je bil dopoldne ob 8:00 uri na sestanku v DLC Roje s 
predstavnikom Ministrstvo za zdravje (Mirko Stopar), vezano na sistem delitve 
MTS/OVO (osebna varovalna oprema) za potrebe zdravstva (SB, ZD, Lekarne) – 
poročilo je v e-pošti 23MAR pod poslano (sent items) ob 10:58.

- URSZR je v razgovorih z Zvezo vojnih veteranov SLO glede morebitnega sodelovanja 
članov društev zveze po celotni SLO z nalogo izvajanja pomoči pri oskrbi  oziroma 
dostavi dobrin tistim, ki to potrebujejo. Seznam članov, kateri bi lahko pomagali, bo 
pripravljen do srede 25. marca. 

- Izveden medresorski sestanek v zvezi s postopkom zbiranja ponudb za nakup zaščitnih 
sredstev

- Izveden medresorski sestanek v zvezi z organizacijo omejitve gibanja oseb
- Preverjanje ustreznosti ponudb ponudnikov zaščitne opreme
- Priprava sistema dostave zaščitne opreme
- U

RSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz DLC Roje zdravstvenim organizacijam, 

MOČAN VETER 

Preko včerajšnjega dne je močan veter povzročil nekaj škode na območju občin, Bled, Brežice, 
Cerkno, Jesenice, Koper, Krško, Kranj, Maribor, Renče - Vogrsko in Šempeter Vrtojba. Podrtih 
je bilo več drevesi in razkritih nekaj streh objektov. Posredovali so gasilci iz 10 gasilskih enot na 
13 lokacijah. 

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Brežice

Ob 12.16 je v naselju Gornje Orle, občina Sevnica, občan pri opravljanju dela na višini padel z 
lestve in se poškodoval. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB 
Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.



Izpostava Ljubljana

Ob 4.23 je na Cesti Radomeljske čete v Radomljah, občina Domžale, v podjetju Plastenka 
d.o.o. delavec pri delu s strojem za obdelavo plastike dobil močan udarec v predel glave, zaradi 
česar je močno krvavel in obšla ga je slabost. Posredovali so reševalci NMP Ljubljana in 
policisti.

Izpostava Maribor

Ob 9.25 so v Kopališki ulici, občina Slovenska Bistrica, reševalci NMP Slovenska Bistrica 
oskrbeli poškodovano osebo in nato prepeljali v bolnišnico.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 20.51 se je v Strmci, občina Laško, osebno vozilo trčilo v betonsko škarpo. Gasilci PGE 
Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem 
NMP Laško in policiji ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi.

Izpostava Kranj

Ob 14.14 so v bližini naselja Bobovek, občina Kranj, posredovali gasilci GARS Kranj, kjer se je 
zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. V nesreči se je ena oseba poškodovala. 
Gasilci so kraj dogodka zavarovali, s tehničnim posegom osebo rešili iz vozila, posuli iztekle 
motorne tekočine, odklopili akumulator in pomagali pri prenosu poškodovane osebe.

Izpostava Postojna

Ob 17.17 sta na HC Vipava–Razdrto trčili tovorni vozili. Posredovali so gasilci PGD Postojna in 
GRC Ajdovščina. Gasilci so po prihodu kraj dogodka zavarovali, preprečili iztekanje iz 
rezervoarja, prečrpali preostanek goriva, z vpojnimi sredstvi posuli razlito gorivo po vozišču ter 
nudili pomoč reševalcem NMP Postojna in Ajdovščina pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. 
Izpostava Trbovlje

Ob 8.45 se je na regionalni cesti v naselju Loke pri Zagorju, občina Zagorje ob Savi, pripetila 
prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Trbovlje-
mesto in Zagorje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem 
NMP Zagorje, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč policiji pri 
usmerjanju prometa. Cesta je bila v času prometne nesreče zaprta.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 20.21 so v Spodnjem Sečovem, občina Rogaška Slatina, gorele saje v dimniku. Gasilci PGD 
Steklarna Rogaška Slatina in Rogaška Slatina so saje pogasili, pregledali prostore s 
termovizijsko kamero ter jih prezračili. Lastniku so odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda 
dimnikarja.

Izpostava Kranj



Ob 9.55 so na Planini pod Golico, občina Jesenice, gasilci GARS Jesenice in PGD Planina pod 
Golico, pogasili gorečo drvarnico.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.24 je v Žabnici, občina Brezovica, na podstrehi okoli dimnika stanovanjske hiše začelo 
tleti. Gasilci PGD Notranje Gorice - Plešivica, Vnanje Gorice in Brezovica pri Ljubljani so požar 
pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 17.22 je v naselju Bevke, občina Vrhnika, zagorela lesena baraka. Posredovali so gasilci 
PGD Bevke, Vrhnika, Blatna Brezovica in Drenov Grič - Lesno Brdo, ki so požar omejili in ga 
dokončno pogasili. Baraka je uničena.

Izpostava Maribor

Ob 13.05 je v Selnici ob Muri, občina Šentilj, zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. 
Posredovali so gasilci PGD Šentilj, Ceršak in Paloma ter pogasili požar, ki je poškodoval okoli 
100 kvadratnih metrov ostrešja s kritino in uničil nekaj sena. Vzrok požara preiskujejo pristojne 
službe. 

Izpostava Murska Sobota

Ob 12.07 so v naselju Police, občina Gornja Radgona, zagorele saje v dimniku stanovanjske 
hiše. Požar, ki se je razširil na ostrešje, so pogasili gasilci PGD Gornja Radgona, Spodnja 
Ščavnica, Negova, Apače in Zbigovci. Uničeno je okoli 100 kvadratnih metrov ostrešja. Pri 
gašenju se je poškodoval gasilec, katerega so gasilci sami odpeljali v ZD Gornja Radgona.

Izpostava Novo mesto

Ob 17.27 so na Kolodvorski cesti v Črnomlju v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci 
PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali okolico 
dimnika.

Izpostava Ptuj
Ob 16.33 so v naselju Njiverce, občina Kidričevo, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. 
Gasilci PGD Talum Kidričevo so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, pregledali prostor s 
termovizijsko kamero ter lastniku svetovali prekinitev nadaljnjega kurjenja in pregled dimnika s 
strani strokovnjaka.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Brežice

Ob 17.11 so posredovali gasilci PGD Sevnica, Loka in Breg pri naselju Podgorica v občini 
Sevnica, kjer je gorela podrast v gozdu. Gasilci so požar na površini okoli 1,5 ha pogasili in 
pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Celje

Ob 9.28 je v naselju Škofja vas, občina Celje, gorela živa meja. Požar, ki je zajel ciprese v 
dolžini okoli 50 metrov, so pogasili gasilci PGE Celje in PGD Škofja vas.



Izpostava Koper

Ob 17.09 so pri osnovni šoli v Marezigah, občina Koper, gasilci JZ GB Koper in PGD Babiči 
pogasili tleči kup odpadnega materiala.

Izpostava Kranj

Ob 11.40 so na Kranjski cesti v Radovljici, zagoreli zabojniki za komunalne odpadke in 
nadstrešek kjer so bile smeti. Gasilci PGD Radovljica, PGD Lesce in Begunje na Gorenjskem 
so požar pogasili.

Ob 18.32 so na Cesti 1. Maja v Kranju gasilci GARS Kranj pogasili požar dračja, ki so ga kurili 
občani. 

Izpostava Ljubljana

Ob 9.12 je v vasi Šalka vas v občini Kočevje gorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Šalka vas in 
PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov.

Ob 13.15 so v Podgorju, občina Kamnik, gasilci PGD Kamnik, pogasili kup odpadkov.

Ob 16.30 so na Taborski cesti v Grosupljem, na dveh mestih gorele pnevmatike in suha trava.  
Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje in Spodnja Slivnica.

Ob 16.43 je v bližini avtoceste pod vasjo Polica v občini Grosuplje gorelo v gozdu. Požar so 
pogasili gasilci PGD Polica in Grosuplje. Požar se je razširil na površino okoli 200 X 100 metrov, 
na podrast in listje. Požar so zanetili migranti.

Ob 20.24 je Prevojah pri Šentvidu, občina Lukovica, gorela travnata površina na površini okoli 
30 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Prevoje, Blagovica, Trojane in Krašnja. 

Izpostava Maribor

Ob 19.46 je ob cesti v gozdu gorel podrt hlod in okoli 50 kvadratnih metrov suhega listja in 
podrastja. Gasilci PGD Voličina so požar pogasili. O dogodku je bila obveščena policija in 
inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izpostava Nova Gorica

Ob 13.03 je v Idriji, v bližini pekarne zagorelo v naravi. Posedovali so gasilci PGD Idrija, ki so 
pogasili okoli 300 kvadratnih metrov trave in grmičevja.

Ob 14.57 je nad vasjo Col, v kraju Suhi vrh, občina Ajdovščina, zagorelo v naravi. Posredovali 
so gasilci PGD Col in GRC Ajdovščina, ki so pogasili okoli hektar suhega listja in podrasti.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.47 je pod naseljem Vinkov Vrh, občina Žužemberk, gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD 
Dvor so požar, na površini okoli 100 kvadratnih metrov, omejili in pogasili.

Izpostava Postojna



Ob 6.47 je pri naselju Pregarje, občina Ilirska Bistrica, na divjem odlagališču gorel gospodinjski 
aparat in pet kvadratnih metrov trave. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so požar pogasili.

Ob 17.36 je v Harijah, občina Ilirska Bistrica, zagorelo v naravi. Posredovali so gasilci PGD 
Ilirska Bistrica, ki so pogasili kup vej in trave na površini okoli 10 kvadratnih metrov. Škode ni 
bilo.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 17.18 je v Selovcu, občina Dravograd, gorela živa meja. Posredujejo gasilci PGD Šentjanž.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Ljubljana

Ob 3.44 je v naselju Županje njive, občina Kamnik prišlo so sproščanja ogljikovega monoksida, 
vključil se je tudi hišni javljalnik. Po prihodu reševalcev NMP Domžale je zdravnik javil, da bi bilo 
potrebno prostor pregledati, saj oseba kaže znake zastrupljenosti. Gasilci PGD Kamnik so na 
kraju izvedli meritve ogljikovega monoksida in prezračili prostore. Detektor je ob prihodu 
pokazal manjše vrednosti, domnevno izhajanje je bilo iz kamina.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.25 je bila na Kanalskem Vrhu, občina Kanal ob Soči, najdena topovska granata kalibra 
149 mm, mase 40,4 kg, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. Posredovala sta 
pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije, ki sta nevarno najdbo 
odstranila in jo do uničenja shranila v primerno skladišče.

Ob 15.50 sta bila pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije 
posredovala v Merljakih, občina Renče-Vogrsko, kjer sta odstranila in spravila na varno do 
uničenja dve topovski granati, kalibra 75 mm, teže 7 kg in 6,5 kg, ter topovski vžigalnik, kalibra 
75 mm in teže 0,5 kg. Vse nevarne najdbe so italijanskega izvora iz obdobja I. svetovne vojne.

Izpostava Postojna

Ob 12.27 je občan v industrijski coni Veliki otok, občina Postojna, naletel na ročno bombo 
jugoslovanske izdelave, težko 0,55kg. Posredovala sta pripadnika Državne enote za varstvo 
pred NUS Notranjske, Gorenjske in Ljubljanske regije, ki so nevarno najdbo uničili na kraju 
najdbe. Škode ni bilo. O dogodku so bile obveščene vse pristojne osebe.

Ob 12.48 je občan v bližini lovske koče nad vasjo Trnje v občini Pivka, naletel na ročno bombo, 
italijanske izdelave težko 0,15 kg. Posredovala sta pripadnika Državne enote za varstvo pred 
NUS Notranjske, Gorenjske in Ljubljanske regije, ki so nevarno najdbo uničili na kraju najdbe. 
Škode ni bilo. O dogodku so bile obveščene vse pristojne osebe.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Ljubljana



Ob 7.41 je v Valvasorjevi ulici, občina Ljubljana, v stanovanju iz radiatorja iztekala voda. 
Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zaprli ventil in posesali vodo v prostoru.

Ob 17.50 so na Zaloški cesti v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana, namestili podpornik nadstreška 
nazaj na mesto. Reševalno vozilo ga je po nesreči malo premaknilo.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V torek bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem 
v vzhodnih in jugovzhodnih krajih bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na 
Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na 
Primorskem do 10 C. V sredo bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. 
Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Še bo vetrovno. 
Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -1 do 
3, na Primorskem okoli 8 °C.
V četrtek bo oblačno. Na Primorskem bo povečini suho, še bo pihala zmerna do močna burja. 
Drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. V petek bo dež 
v notranjosti postopno ponehal, burja na Primorskem bo slabela.

III: OPOZORILI

Po podatkih Agencije RS za okolje, bodo do četrtka zvečer sunki burje na izpostavljenih mestih 
predvsem v Vipavski dolini občasno dosegli hitrost okoli 100 km/h.
Tudi drugod bo vetrovno.

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).
Lastnike in upravljalce gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov obveščamo, da je ciljem 
razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s 
koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in 
vinogradih, v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 20. marcem 
2020, uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (npr. kurjenje) zaradi 
zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja 
pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja 
pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.
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