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EPIDEMIJA COVID-19

1.Pregled situacije

Dne 22. 3. 2020 do 10. ure je bilo na NIJZ sporočeno 412 potrjenih primerov z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2), do 14, ure pa 414 primerov (dan prej 379 oziroma 383). Doslej 
je bilo testiranih je bilo 13098 oseb, od tega med 21.3.2020 od 14. ure in 22.3.2020 do 14. ure 
936. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 54 oseb, od tega jih 
je 9 v intenzivni negi (11 po podatkih spletne strani worldometer.com). Danes je zaradi 
koronavirusa umrla še ena oseba.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 22.3.2020 ob 10. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 144 iz osrednjeslovenske, 73 iz savinjske, 57 iz jugovzhodne 
Slovenije, 37 iz podravske, 28 iz gorenjske, 16 iz koroške, 13 iz primorsko-notranjske, 11 iz 
pomurske in obalno-kraške, šest iz goriške ter po pet iz posavske in zasavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med 
obolelimi je 201 ženska in 211 moških, dve osebi sta umrli. Oboleli po starostnih skupinah so 
predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 22.3.2020 do 10. ure

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-15 13 9 22
16-29 41 34 75
30-49 70 68 138
50-59 39 42 81
60+ 48 48 96

SKUPAJ 211 201 412



Ključne zadeve / poudarki
- Vlada načrtuje dodatne ukrepe proti širjenju koronavirusa.
- Druga smrtna žrtev zaradi koronavirusa
- Predvidoma v naslednjem tednu bo s proizvodnjo zaščitnih mask pričelo podjetje Boxmark
- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz 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 za tiste, ki so 

upravičeni za prejem takšne pomoči (predvsem s področja zdravstva)
- Na URSZR se zbirajo dnevne potrebe po MTS po ministrstvih, organih v njihovi sestavi ter 

v organizacijah v njihovi pristojnosti, v vladnih službah in organih, potrebe za področje 
kritične infrastrukture zbira DOZ MORS.

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

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

- Potrebe gospodarskih družb, ki morajo delovati po dogovoru z Gospodarsko zbornico 
Slovenije zbirajo lokalne skupnosti. 

2. Poročilo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

22.marca 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 995 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, 
štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih. 

- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz DLC Roje zdravstvenim organizacijam, 
domovom starejših občanom, 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 za tiste, ki so 

upravičeni za prejem takšne pomoči, (predvsem s področja zdravstva)
- Na URSZR se zbirajo dnevne potrebe po MTS po ministrstvih, organih v njihovi sestavi 

ter v organizacijah v njihovi pristojnosti, v vladnih službah in organih, potrebe za 
področje kritične infrastrukture zbira DOZ MORS.

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

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

- Dva kontejnerja za potrebe UKC Ljubljana bosta dostavljena 23.3.2020
- V DLC Roje v zadnjih dveh dneh ni prispela nova zaščitna oprema,
- Potekale so še manjše aktivnosti v zvezi z urejevanjem mobilnega stacionarija na 

območju vojašnice Edvarda Peperka v Mosta v Ljubljani ter kontrola razmer glede na 
zadnje vremenske razmere (dež, sneg, veter),

- Ob 14. marca 2020 dalje na klicnem centru za 080 1404 za informacije o koronavirusu 
deluje tudi predstavnik URSZR. Današnje naloge predstavnika URSZR so se nanašale 
predvsem na pomoč pri pripravi odgovorov s področja CZ, kot so zagotovitev kontaktov 
glede nujnih javnih služb, oskrbe (starejših) občanov v samoizolaciji, zagotavljanje 
zaščitnih sredstev, postopki dezinfekcije (filmi ICZR), donacije zaščitnih sredstev, 
ponudbe podjetij in prostovoljcev, tudi za varstvo otrok, vprašanja glede možnosti 
kontaktiranja OŠ CZ v posameznih okoljih, minimalnih standardih za kirurške maske in 
respiratorje itd), stalna komunikacija s PS ŠCZRS, pomoč UKOM pri vodenju Klicnega 
centra 080 1404, pomoč pri vzdrževanju Klicnega centra in sobe za počitek in prehrano, 
stalna komunikacija z MJU, Načrtovanje delovanja varstva pri delu in varnosti Klicnem 
centru 080 1404 (v sodelovanju z infektologom in drugimi).

- Poveljnik CZRS 22.3.2020 ni izdal nobene odredbe.



POTRESI 

Ob 6.24 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,1 v bližini Zagreba (Hrvaška), 110 
km vzhodno od Ljubljane. Sledilo je več popotresnih sunkov, najmočnejši ob 7.01 magnitude 
4,4. Oba najmočnejša potresa so čutili prebivalci celotne Slovenije. V občinah Brežice in 
Škocjan so opazili tudi nekaj razpok na objektih.

Ob potresu na Hrvaškem in na zaprosilo Hrvaške za mednarodno pomoč (prek mehanizma za 
civilno zaščito EU) je Republika Slovenija, skladno z odločitvijo Vlade RS, 22. 3. 2020 Hrvaški 
poslala pomoč v obliki materialnih sredstev za začasno namestitev prebivalcev, ocenjena 
vrednost pomoči je 107.000 eur. Sklep je operativno izvedla Uprava RS za zaščito in reševanje 
Ministrstva za obrambo, v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve. 

MOČAN VETER

Izpostava Koper

Ob 4.52 je močna burja podrla in odnesla šotor, ki ga uporablja ekipa Rdečega križa in 
policistov na mejnem prehodu Škofije. Gasilci JZ GB Koper so šotor postavili nazaj in ga 
dodatno pritrdili.

PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV

Izpostava Nova Gorica

Ob 3.23 je bila na cesti Podnanos–Manče–Vipava in Vipava–Ajdovščina zaradi burje uvedena 
zapora prometa 1. stopnje. Omejitev velja za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 
skupne mase 8 ton. 

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Brežice

Ob 23.36 je na Bizeljski cesti v Brežicah, občan z osebnim vozilom zapeljal preko krožnega 
krožišča in pri tem poškodoval vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno 
zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Poškodovanih oseb ni bilo.

Izpostava Ptuj

Ob 2.02 je v naselju Ptujska Gora, občina Majšperk, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se 
prevrnilo na bok. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter 
nevtralizirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih oseb ni bilo. 

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Brežice

Ob 10.56 v naselju Slinovce, občina Kostanjevica na Krki, gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Prekopa in Kostanjevica na Krki, ki so požar pogasili, očistili 
območje ob peči centralne kurjave in prezračili prostor. Obveščene so bile pristojne službe.



Izpostava Kranj

Ob 10.43 so na Zgornjem Jezerskem, občina Jezersko, zagorele saje v dimniku stanovanjskega 
objekta. Gasilci PGD Jezersko so saje pogasili ter dimnik očistili in pregledali.

Ob 21.05 je zagorelo v stanovanjskem objektu na Koroški cesti v Tržiču. Gasilci PGD Tržič in 
Bistrica pri Tržiču so požar pogasili in prezračili prostore. Zaradi nadihanega dima so eni osebi 
nudili prvo pomoč in jo predali reševalcem NMP Tržič.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.42 so se na Ljubljanski cesti v Kamniku vžgale saje v dimniku. Posredovali so gasilci 
PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka, počakali, da so saje dogorele in pregledali okolico 
s termo kamero.

Ob 16.13 je v Ulici Matije Tomca v Domžalah gorelo na stanovanjskega bloka. Gasilci CZR 
Domžale in PGD Domžale-mesto so požar lokalizirali in pogasili. Stanovalka se je v požaru 
poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v nadaljnjo oskrbo.

Ob 18.52 je v Češnjicah pri Moravčah, občina Moravče, gorelo gospodarsko poslopje velikosti 9 
x 5 metrov, naslonjeno na stanovanjski objekt. Gasilci PGD Moravče so požar pogasili, 
pregledali okolico ter iz objekta iznesli nepoškodovano krmo za živali, les in ožgani material. 
Požar je uničil ostrešje, nekaj krme za živali in nekaj metrov kurilnih drv. 

Ob 20.00 je zagorelo ostrešje dvostanovanjske hiše na Bizantovi ulici v Medvodah. Posredovali 
so gasilci PGD Preska - Medvode, Zg. Pirniče, Sora, Smlednik in Zbilje, ki so požar pogasili. Na 
požarišču ostaja požarna straža. V požaru je bilo uničeno celotno ostrešje velikosti 10 x 8 m in 
mansardno stanovanje. Dvema družinama so pripadniki Civilne zaščite nudili pomoč pri 
nastanitvi, vendar so se odločili za nastanitev pri svojcih. Tekom jutrišnjega dne bodo gasilci 
prekrili streho s ponjavo.

Izpostava Maribor

Ob 17.57 je v naselju Miklavž na Dravskem polju ob stanovanjski stavbi zagorel elektromotor za 
pogon drsnih vrat. Požar so pogasili gasilci JZGB Maribor in PGD Miklavž na Dravskem polju.

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.20 so gasilci PGD Šempeter in GE JZ GRD Nova Gorica posredovali v Vrtojbi v občini 
Šempeter-Vrtojba, kjer so zagorele saje v enem od dimnikov stanovanjskega objeta. Gasilci so 
pogasili požar, opravili pregled s termovizijsko kamero in očistili dimnik.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.58 so v naselju Ravnik, občina Šentrupert, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Gasilci PGD Šentrupert so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali 
okolico dimnika.

Izpostava Postojna

Ob 17.46 so v Orehku, občina Postojna, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. 
Gasilci PGD Hruševje so dimniški požar pogasili, deloma očistili dimnik in pregledali njegovo 
okolico preventivno.

Ob 19.17 se je na Volaričevi ulici v Postojni kadilo iz peči v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD 
Postojna so ogenj pogasili, pregledali dimnik ter prezračili stanovanje.



POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 10.31 so v naselju Besnica, občina Ljubljana, gasilci GB Ljubljana in PGD Sostro pogasili 
manjši požar, kjer je občan kuril vejevje kljub prepovedi kurjenja.

Ob 14.02 sta goreli trava in podrast ob železniški progi med Logatcem in Postojno, občina 
Logatec. Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, ki so pogasili požar na treh lokacijah. 
Pogorelo je približno 3500 kvadratnih metrov podrasti in suhe trave.

Ob 16.06 so v Logatcu gasilci PGD Dolnji Logatec pogasili kurišče in opomnili občane, ki so 
kurili kljub prepovedi. Na kraju je bila tudi policija.

Ob 17.49 je pri naselju Trnovec, občina Kočevje, v gozdu gorelo listje na površini približno 1500 
kvadra. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Izpostava Maribor

Ob 15.13 je v bližini čistilne naprave v naselju Dogoše, občina Maribor, gorela podrast na 
površini približno 1500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci JZGB Maribor in PGD 
Dogoše. O dogodku je bila obveščena policija.

Izpostava Murska Sobota

Ob 15.47 je v Murski Soboti ob kanalu pri gozdu nekdo kuril ogenj. Ob prihodu policije so 
nepridipravi pobegnili, požar na površini štirih kvadratnih metrov, pa so pogasili gasilci PGD 
Murska Sobota.

Ob 16.02 je izven naselja Gančani, občina Beltinci, gorela travnata brežina površine okoli 150 
kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Gančani in Beltinci.

Izpostava Nova Gorica

Ob 13.44 so v kraju Na Pristavi, občina Šempeter-Vrtojba, gasilci PGD Šempeter pogasili 
manjše kurišče, kjer je oseba kurila kljub prepovedi kurjenja.

Ob 18.50 so gasilci PGD Dornberk in JZ GRD Nova Gorica pogasili požar ob strugi reke Vipave 
v bližini naselja Prvačina, občina Nova Gorica.

Izpostava Postojna

Ob 15.24 je bilo v bližini naselja Kopriva, občina Sežana, v naravnem okolju opaženo 
nepogašeno večje kurišče vejevja in ostalih materialov. Gasilci ZGRS Sežana so kurišče na 
površini desetih kvadratnih metrov dokončno pogasili, razmetali ter preventivno obilneje zalili. 
Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Izpostava Ptuj

Ob 11.34 je v Spuhlji, občina Ptuj, gorelo na njivi. Požar na površini približno 15 kvadratnih 
metrov so pogasili gasilci PGD Spuhlja. O požaru so bile obveščene pristojne službe.



POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Celje

Ob 12.06 so na Ljubljanski cesti v Celju gasilci PGE Celje pogasili ogenj v zabojniku za smeti.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.10 sta v bližini Mirna, občina Miren-Kostanjevica, pripadnika Državne enote za varstvo 
pred NUS odstranila in shranila na varno topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 6,1 kg, 
avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.  

Ob 17.28 sta v bližini Zatolmina, občina Tolmin, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS 
odstranila na varno neeksplodirana ubojna sredstva v skupni masi 9 kg. Najdbe so iz obdobja 
prve svetovne vojne.

NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Novo mesto

Okoli 3.34 je izpadel daljnovod Mokro Polje, občina Šentjernej, ki pokriva odjemalce z električno 
energijo od Šentjošta v občini Novo mesto do Šentjerneja, skupaj 37 transformatorskih postaj. 
Delavci Elektro Ljubljana so okvaro na daljnovodu odpravili.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 6.32 so v naselju Dobrovlje, občina Braslovče, gasilci PGE Celje s pomočjo traktorja in vitla 
iz grape povlekli osebno vozilo. 

Ob 15.42 so na Šaleški cesti v Velenju gasilci PGD Velenje iz okvarjenega dvigala v 
stanovanjskem bloku rešili osebo in dvigalo izklopili.

Izpostava Koper

Ob 7.15 se je med Smokvico in Movražem, občina Koper, zaradi vetra na cesto podrlo drevo. 
Gasilci JZ GB Koper so drevo odstranili s cestišča.

Izpostava Kranj

Ob 7.58 sta na Golniku gasilca GARS Kranj s tehničnim posegom iz dvigala objekta rešila 
osebo.

Izpostava Ljubljana

Ob 22.15 so gasilci GB Ljubljana s pomočjo avto lestve na Prušnikovi ulici v Ljubljani odstranili 
visečo pločevino v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, ki je ogrožala spodnja stanovanja, 
balkone in parkirana vozila.



Izpostava Nova Gorica

Ob 17.24 so v kraju Vogrsko, občina Renče-Vogrsko, gasilci PGD Renče-Vogrsko z lokalne 
ceste odstranili podrto drevo.

Izpostava Ptuj

Ob 18.53 je v Krčevini pri Vurbergu, občina Ptuj, drevo padlo na cestišče. Gasilci PGD Grajena 
so drevo razžagali in očistili cestišče.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

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 se bo 
severovzhodni veter okrepil. 

V torek bo oblačnost proti vzhodu naraščala, na zahodu bo ostalo precej jasno. Dopoldne bo na 
Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne oslabela, v notranjosti bo pihal 
okrepljen severovzhodnik. 
V noči na torek se bo burja na Primorskem znova okrepila in do torka popoldne na 
izpostavljenih mestih presegala hitrost 100 km/h. Tudi drugod bo zelo vetrovno.

V sredo bo v notranjosti pretežno oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Predvsem v vzhodni 
polovici države bo občasno rahlo snežilo. Še bo hladno in vetrovno. 

V četrtek bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo sprva snežilo, čez dan pa bo sneg prehajal v 
dež. 

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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