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Aktiviranje osrednjih in drugih gasilskih enot ob
intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID-19 –
SMERNICA

V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) na podlagi
podatkov iz aplikacije SPIN ter obvestil posameznih gasilskih enot širšega pomena (v
nadaljevanju GEŠP) ugotavljamo, da se tudi v obdobju razglašenih ukrepov za preprečevanje
epidemije bolezni COVID – 19, predvsem ob prometnih nesrečah v cestnem prometu aktivira
preveliko število gasilskih enot in operativnih gasilcev. Ob manjših prometnih nesrečah z
udeležbo enega ali dveh osebnih vozil je bilo na posameznih intervencijah prisotnih tudi več kot
20, v posameznih primerih pa tudi 30 gasilcev. Dodatno ugotavljamo, da operativno taktični
postopki za tehnično reševanje ukleščene osebe pri prometni nesreči sicer predvidevajo
posredovanje 11 gasilcev in kombinacije treh vozil - PV, HTV ali TRV-2D in GVC 16/25, zato
ocenjujemo, da so vsi dodatni resursi nepotrebni in v tem trenutku predstavljajo dodatno
izpostavljanje gasilcev okužbi z novim koronavirusom oziroma boleznijo COVID-19.
Skladno s pristojnostmi, ki jih državi določa Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 23/19) in ne glede na veljavne operativne gasilske načrte
posameznih občin ter navodila URSZR in GZS iz leta 2016, z naslovom: Sodelovanje gasilskih
enot na prometni nesreči ali nesreči z nevarno snovjo (v nadaljevanju Navodila) Izpostavam
URSZR oz. pristojnim Regijskim centrom za obveščanje podajamo sledeče smernice:
1. V primeru prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi in reševanja na vodi, se v
prvem pozivu alarmira le teritorialno pristojno GEŠP enoto,
2. Osrednjo enoto v občini oziroma druge gasilske enote, ki so z operativnimi
gasilskimi načrti predvidene za hkratno aktiviranje ob prometnih nesrečah ali
nesrečah z nevarnimi snovmi in izpolnjujejo pogoje iz Navodil, se lahko aktivira le
na podlagi odločitve vodje intervencije v drugem pozivu.
Izjeme pri smernicah so:
- dvojna prekrivanja GEŠP (predori, AC odseki ipd.) ter
- hkratno aktiviranje pristojne GEŠP in GEŠP 0.
Smernice veljajo do preklica.
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