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EPIDEMIJA COVID-19

1.Pregled situacije

21. 3. 2020 do 10. ure je bilo na NIJZ sporočeno 379 potrjenih primerov z novim koronavirusom 
(SARS-CoV-2). Po epidemioloških podatkih, ki smo jih prejeli do sedaj, obolele osebe prihajajo 
iz naslednjih statističnih regij: 130 iz osrednjeslovenske, 65 iz savinjske, 57 iz juhovzhodne 
Slovenije, 35 iz podravske, 24 iz gorenjske, 16 iz koroške, 12 iz primorsko-notranjske, 11 iz 
pomurske in obalno-kraške, pet iz goriške, štirje iz posavske ter trije iz zasavske regije (Slika 2). 
Šest obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med 
obolelimi je 186 žensk in 193 moških, ena oseba je umrla. Oboleli po starostnih skupinah so 
predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu, Slovenija do 21.3.2020 do 10:00 

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-15 13 9 22
16-29 41 33 74
30-49 62 64 126
50-59 35 40 75
60+ 42 40 82
SKUPAJ 193 186 379

Glavne aktivnosti v sistemu VNDN

- URSZR iz DLC Roje izvaja razdelitev zaščitne opreme zdravstvenim organizacijam, 
domovom starejših občanom, lekarnam in potrebe evakuacijskih prevozov slovenskih 
državljanov v domovino.

- 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, 



- Pripravlja se zaščitna oprema za namen zagotavljanja podjetjem, službam, ki morajo po 
posameznih regijah delovati. Potreben je še dogovor z Gospodarsko zbornico 
Slovenije.

- Dostava kontejnerjev v Zdravstveni dom Ivančna Gorica in Postojna.
- Izdelan je bil varnostni protokol za Službo za podporo Štaba CZ RS za delovanje na 

novi lokaciji v ICZR.

21. marca je bilo angažiranih najmanj 1307 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, štabov CZ, 
občine, podpornih služb, javnih služb in drugih. 

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Brežice

Ob 11.39 se je v naselju Bukošek, občina Brežice, pri delu v gozdu občan poškodoval z 
motorno žago. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in nato prepeljali v 
SB Brežice.

Izpostava Koper

Ob 11.57 se je na Cesti Marežganskega upora v Kopru v podjetju pri delu poškodoval delavec. 
Poškodovanca so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Izola reševalci NMP

POGREŠANE OSEBE, ŽIVALI IN STVARI

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 11.43 je v naselju Tolsti vrh v občini Mislinja potekala iskalna akcija za pogrešano deklico. 
Policisti in gasilci PGD Mislinja so preiskali okoli pol hektarja gozda in našli deklico 
nepoškodovano.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

Ob 22.36 je v kraju Dobrovlje, občina Braslovče, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in zdrsnilo 
50 metrov po strmini v gozd. Gasilci PGE Celje, Braslovče in Dobrovlje so zavarovali kraj 
dogodka, odklopili akumulator na vozilu, do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč 
poškodovani osebi, razsvetljevali mesto dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine in 
izvlekli vozilo nazaj na cestišče. Reševalci NMP Celje so poškodovano osebo oskrbeli in 
prepeljali v SB Celje.

Izpostava Ljubljana

Ob 14.59 se je na makadamski stezi med naseljema Sela pri Šmarju in Bičje, občina Grosuplje, 
prevrnil traktor s cisterno, med kolesi cisterna pa je ostal ukleščen otrok. Otroka so rešili že pred 
prihodom gasilcev. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje-SAP, so zavarovali kraj 
dogodka, stabilizirali cisterno in nudili prvo pomoč otroku in poškodovanemu vozniku traktorja. 
Reševalci NMP Ljubljana so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC 
Ljubljana.



POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Brežice

Ob 13.49 je v naselju Okroglice, občina Sevnica, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci 
PGD Breg, Sevnica in Loka so požar pogasili in celoten objekt pregledali s termovizijsko 
kamero. Uničeno je celotno ostrešje in zgornji bivalni prostori. Na gasilski straži so ostali gasilci 
PGD Breg.

Izpostava Celje

Ob 12.22 je v naselju Čimerno, občina Radeče, zaradi pregrete cevi za odvod dima iz peči 
zagorelo v objektu. Gasilci PGD Jagnjenica so požar pogasili, prezračili prostore in pregledali 
objekt.

Ob 12.37 je v Ljubiji, občina Mozirje, zagorela vrtna uta v velikosti okoli 4 x 5 metrov. Požar so 
pogasili gasilci PGD Mozirje ter preventivno zalili še rob gozda.

Izpostava Kranj

Ob 9.10 so v naselju Britof, občina Kranj, v dimniku stanovanjskega objekta zagorele saje. 
Gasilci PGD Britof in GARS Kranj so požar pogasili, očistili dimniško tuljavo, s termovizijsko 
kamero pregledali okolico in prepovedali uporabo dimnika do dimnikarskega pregleda.

Izpostava Ljubljana

Ob 3.30 so v skladišču v Toplarniški ulici v Ljubljani gorele smeti in palete na površini okoli 20 
kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 22.18 je v Bizjanovi ulici v Ljubljani zagorelo na ventilatorju kuhinjske nape v kuhinji 
stanovanjske hiše, ogenj pa se je razširil še na kuhinjsko omarico in strop. Požar so pogasili 
gasilci GB Ljubljana.

Izpostava Maribor

Ob 17. 46 so se v naselju Drumlažno, občina Slovenska Bistrica, vnele saje v dimniku 
stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Laporje so počakali do izgoretja saj v dimniku ter 
pregledali dimnik in ostale prostore s termovizijsko kamero. 

Ob 20.45 so v naselju Gorica pri Oplotnici, občina Oplotnica, gorele saje v dimniku objekta. 
Gasilci PGD Oplotnica so varovali stanovanjski objekt do izgoretja saj v dimniku, pregledali peč 
in prezračili prostore.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.47 so v ulici Krka v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC 
Novo mesto so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika s termovizijsko 
kamero. 

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 9.41 so ob naselju Žerjav, občina Črna na Koroškem, na gradbišču ob cesti goreli odpadki. 
Požar so pogasili gasilci PGD Črna na Koroškem in Mežica.



POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Brežice

Ob 19.41 je v kraju Osredek pri Trški gori v občini Krško gorela podrast v gozdu na površini 
okoli 2500 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požar omejili 
in pogasili.

Izpostava Celje

Ob 23.56 je v Podgradu v občini Šentjur gorela podrast v gozdu na površini približno okoli 2 
hektarja. Gasilci PGD Šentjur in Lokarje so požar omejili in pogasili ter posamezna žarišča polili 
z vodo.

Ob 10.03 je v naselju Sveti Lovrencu, občina Prebold, občan kuril v naravi. Gasilci PGD Sveti 
Lovrenc so ogenj pogasili, na kraj dogodka pa je odšel tudi dežurni inšpektor Inšpektorata za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zoper kršitelja ustrezno ukrepal.

Ob 11.05 je v naselju Lokovina, občina Dobrna, občan kuril v naravi. Posredovali so gasilci 
PGD Dobrna, ki so ogenj pogasili.

Ob 17.05 je na Cesti na Svetino v Laškem zagorela suha trava. Požar so pogasili gasilci PGD 
Laško.

Izpostava Kranj

Ob 3.21 je ob Cesti Gorenjskega odreda na Bledu prišlo do manjšega požara v naravnem 
okolju. Posredovali gasilci PGD Mlino, ki so požar pogasili.

Ob 12.30 so v Bistrici pri Tržiču, občina Tržič, kurili odpadke sečnje. Gasilci PGD Bistrica pri 
Tržiču in PGD Križe so pogasili goreče veje na površini okoli 15 kvadratnih metrih. Na kraju so 
bili tudi policisti PU Kranj.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.16 je pod Debnjem vrhu v Ljubljani gorela podrast v gozdu. Požar na površini okoli devet 
hektarjev so pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Sostro, Bizovik, Zadobrova Sneberje – Novo - 
Polje, Lipoglav in Zgornji Kašelj.

Ob 12.49 je ob Ižanski cesti v Ljubljani gorela suha trava. Požar na površini okoli tri tisoč 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Barje.

Ob 14.48 so v bližini naselja Topol pri Medvodah, občina Medvode, gasilci PGD Sora pogasili 
manjše nenadzorovano kurišče ob gozdu.

Ob 14.46 je na Šentviškem hribu v Ljubljani ponovno zagorelo v gozdu. Požarišče požara so 
pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 16.24 je v naselju Srednja vas pri Kamniku, občina Kamnik, zagorel kup sena. Požar so 
pogasili gasilci PGD Srednja vas.

Ob 17.23 je ob Cesti v log v Brezovici gorelo ob železniški progi. Gasilci PGD Brezovica pri 
Ljubljani so pogasili 150 kvadratnih metrov trave in podrasti.

Ob 17.32 je v Domžalah zagorela suha trava. Požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov so 
pogasili gasilci CZR Domžale in PGD Domžale – mesto.



Ob 18.14 je na Dunajski cesti v Ljubljani občan kuril lesene odpadke. Posredovali so gasilci GB 
Ljubljana, ki so na kraju ugotovili, da je občan že sam pogasil ogenj.

Ob 18.16 je na Mijavčevi ulici v Škofljici gorelo drevo. Gasilci PGD Škofljica so pogasili kurišče 
na površini petih kvadratnih metrov.

Ob 19.05 je bližini naselja Ravnik, občina Logatec, neznanec ob robu gozda zakuril večji kup 
vejevja. Gasilci PGD Hotedršica so goreči kup pogasili.

Ob 20.26 je zagorela trava pod gradom Kostel v istoimenski občini. Gasilci PGD Vas - Fara so 
pogasili gorečo travo na površini okoli pol hektarja.

Izpostava Maribor

Ob 16.37 je v Karantanski ulici v Mariboru zagorela suha trava. Požar na površini okoli sto 
kvadratnih metrov so pogasili PGD Dogoše in JZ GB Maribor.

Izpostava Nova Gorica

Ob 22.00 sta v naselju Volče v občini Tolmin gasilca PGD Tolmin pogasila goreč drevesni panj, 
ki je zagorel, ko je nekdo v bližini zažigal odpadno vejevje.

Izpostava Novo mesto

Ob 14.17 je nad Prečno, občina Novo mesto, gorela podrast v gozdu. Požar na površini okoli 
dveh hektarjev so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna.

Ob 16.19 je v Brezju v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in 
PGD Kamence so pogasili požar na skupni površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 17.31 je v Brezovici pri Metliki, občina Metlika, v gozdu gorela podrast in suha trava. Gasilci 
PGD Suhor so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Izpostava Postojna

Ob 9:32 so v naselju Dolenje Jezero, občina Cerknica, gorelo v naravi. Gasilci PGD Cerknica so 
pogasili, pregledali in izdatno zalili kup žagovine v obsegu devet kvadratnih metrov.

Ob 10.57 je v Markovščini, občina Hrpelje - Kozina, občan kuril na vrtu. Kup plevela je občan 
pred prihodom gasilcev pogasil sam, gasilci PGD Materija pa so ga nato pregledali in izdatno 
zalili z vodo.

Ob 19.12 sta med Grahovim in Martinjakom, občina Cerknica, gorela suha trava in grmičevje na 
površini okoli 12 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Grahovo in Martinjak. 

Ob 23.26 je med Hraščami in Zagonom, občina Postojna, zagorel kup suhih vej. Gasilci PGD 
Postojna so požar pogasili in dodatno zalili pogorišče.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 12.51 je v Lenartovi ulici v Mežici iz parkiranega osebnega vozila izteklo motorno olje. 
Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so madež v velikosti okoli dveh kvadratnih metrov posuli z 
absorbentom in očistili.



NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Brežice

Ob 17.53 je v naseljih Podgračeno, Ponikve, Mokrice grad, Obrežje, Slovenska vas in Laze v 
občini Brežice prišlo do prekinitve s električno energijo zaradi izpada daljnovoda. Napako so 
dežurni pri Elektru Celje odpravili ob 19.40 uri.

Ob 17.53 je v naseljih Pišece, Podgorje, Brezje pri Bojsnem, Župelevec, Dobova 2, Veliki Obrež 
in Kapele v občini Brežice prišlo do prekinitve s električno energijo zaradi izpada daljnovoda. 
Napako so dežurni pri Elektru Celje odpravili ob 21.10.

Izpostava Novo mesto
Ob 14.49 je bila v centru Novega mesta in v naseljih na levem bregu reke Krke prekinjena 
oskrba z električno energijo. V izpadu je bilo 18 transformatorskih postaj in okoli 2000 
uporabnikov. Dežurni delavci Elektra so okvaro odpravili do 15.45 .

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 20.04 so gasilci PGE Celje razžagali in odstranili nagnjeno drevo , ki je ogrožalo promet na 
cestišču na Partizanski cesti v Celju.

Izpostava Murska Sobota

Ob 9.34 so na Kocljevi ulici v Murski Soboti gasilci PGD Murska Sobota iz okvarjenega dvigala 
večstanovanjskega objekta s tehničnim posegom rešili občana.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V nedeljo zjutraj bo pretežno oblačno, padavine bodo ponehale. Dopoldne se bo razjasnilo, 
popoldne pa bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo okrepljen 
severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 
7, na Primorskem okoli 12 °C. V ponedeljek bo na zahodu sončno. Drugod bo deloma jasno, 
predvsem na vzhodu bo občasno tudi pretežno oblačno. Burja bo prehodno nekoliko oslabela, v 
notranjosti pa bo še pihal okrepljen severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do 
-2, na Primorskem okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 10 °C.
V torek in sredo bo v notranjosti pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Predvsem v 
vzhodni polovici države bo občasno rahlo snežilo. Še bo mrzlo in zelo vetrovno.

III. OPOZORILI

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje bo od nedelje zjutraj do 
ponedeljka zjutraj burja na Primorskem v sunkih na izpostavljenih mestih presegala hitrost 100 
kilometrov na uro. Nato bo nekoliko oslabela in se znova okrepila v noči na torek. Tudi ponekod 
drugod bo zelo vetrovno. Predvsem na vzhodu bodo od ponedeljka zvečer od torka dopoldne 
sunki severnega vetra okoli 70 kilometrov na uro.

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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