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DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN

I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 24. MARCA 2020

Številka: 841-1/2020-255 - DGZR
Datum: 25. 03. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

Dne 24. 3. 2020 do 14. ure je bilo na NIJZ sporočeno 480 potrjenih primerov z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2). Doslej je bilo testiranih 14.557 oseb, od tega od 14. ure 
23.3.2020 novih 745 oseb. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je 
hospitaliziranih 65 oseb, od tega jih je 10 v intenzivni negi, danes je zaradi koronavirusa umrla 
še ena oseba, skupaj 4 osebe.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 24.3.2020 ob 14. ure, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 168 iz osrednjeslovenske, 89 iz savinjske, 60 iz jugovzhodne 
Slovenije, 47 iz podravske, 31 iz gorenjske, 19 iz koroške, 16 iz primorsko-notranjske, 13 iz 
pomurske 12 iz obalno-kraške, 6 iz goriške ter po 6 iz posavske in 7 iz zasavske regije. Šest 
obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med 
obolelimi je 238 žensk in 242 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v Tabeli 1.

Tabela 1. Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 24.3.2020 do 14. ure

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 10 9 19
15-24 15 15 30
25-34 50 46 96
35-44 35 38 73
45-54 43 48 91
55-64 41 40 81
65-74 23 12 35
75-84 14 13 27
85+ 6 20 26
SKUPAJ 238 242 480



Ključne zadeve / poudarki

- Vlada načrtuje dodatne ukrepe proti širjenju koronavirusa.
- Četrta smrtna žrtev zaradi koronavirusa.
- 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 aktivnosti izpostav URSZR.
- Izpostave so zbirale potrebe 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.

- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 
zdravnikov, policistov in vojakov.

- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- URSZR zbira ponudbe za dobavo zaščitne opreme in jih posreduje Zavodu za blagovne 

rezerve - ZBRS. Zbira se tudi podatke o finančnih in materialnih donacijah podjetij in 
samostojnih podjetnikov.

- Potekajo aktivnosti za zagotavljanje informacijske varnost v sistemu zaščite in reševanja.

2. POROČILO S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

URSZR, POVELJNIK CZRS

- Predstavnik Službe za podporo je bil dopoldne na sestanku z informatiki URSZR z 
namenom izdelave aplikacije za optimizacijo obdelave MTS – zahtevki/izdaja.

- Stalna komunikacija z DLC Roje.
- Obveščanje subjektov/prejemnikov MTS/OVO za sprejem pripravljenih sredstev, tudi v 

koordinaciji z MZ.
- 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 pripravila prvi seznam članov.

- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV.
- Priprava poročila za Vlado RS.
- Nadaljnje usklajevanje postopka začasne namestitve obolelih oseb. 
- Objava na spletno stran – napotki za ravnanje ob potresu v razmerah COVID-19.
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev.
- Dopolnjevanje postopkovnika za uporabo zaščitnih sredstev za GEŠP (montaža 

videoposnetka).
- Sodelovanje z MOL pri začasni namestitvi srbskih državljanov.
- Obdelava prispelih ponudb dobaviteljev zaščitne opreme.
- Nadaljnje usklajevanje z Gospodarsko zbornico Slovenije v zvezi z donacijami zaščitne 

opreme podjetij.

Izdane Odredbe PCZRS z dne 24.3.2020:

ODREDBO o izdaji začasne izkaznice pripadnika.

ODREDBO za zagotovitev videokonferenčne opreme.



MOČAN VETER

Izpostava Ljubljana

Ob 13.39 gasilci GB Ljubljana so v Avsečevi ulici v Ljubljani odstranili strešnik s strehe, ki je 
ogrožal mimoidoče.

Izpostava Maribor

Ob 10.11 so gasilci PGD Videž nudili pomoč pri prekrivanju ostrešja stanovanjske hiše v naselju 
Žabjek v občini Slovenska Bistrica, ki ga je odkril močan veter.

Izpostava Ptuj

Ob 6.39 sta se zaradi vetra v Zamušanih, občina Gorišnica, podrli drevesi na cestišče. Gasilci 
PGD Zamušani so drevesi razžagali, odstranili s cestišča in ga očistili.

Izpostava Trbovlje

Ob 11.52 so na Obrtniški cesti v Trbovljah gasilci PGD Trbovlje mesto z objekta odstranili zaradi 
vetra poškodovane žaluzije, ki so ogrožale mimoidoče občane.

PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV

Izpostava Nova Gorica

Ob 13.05 je na HC med razcepom Nanos in Ajdovščino v občini Vipava zaradi burje pričela 
veljati zapora prometa I. stopnje. Prepovedan je promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s 
ponjavami do skupne mase 8 ton.

Ob 22.18 je zaradi močne burje, ki je v sunkih dosegala hitrost od 80 km/h do 100 km/h na cesti 
Vipava–Ajdovščina pričela veljati zapora prometa I. stopnje.

Dne 25.3.2020, ob 0.52 je bila na cesti Vipava–Ajdovščina ukinjena zapora prometa I. stopnje. 
Cesta je normalno prevozna.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Ljubljana

Ob 8.30 je helikopter SV z medicinsko ekipo UKC Ljubljana na krovu opravil sekundarni let, pri 
prevozu bolnika iz UKC Ljubljana v SB Šempeter.

POGREŠANE OSEBE, ŽIVALI IN STVARI

Izpostava Kranj

Ob 15.20 se je pri sestopu iz Dovške babe v Kranjski Gori izgubil planinec. Reševalci GRS 
Mojstrana so pogrešanega planinca našli in ga nepoškodovanega prepeljali v dolino.



NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Kranj

Ob 13.14 je v vasi Vešter, občina Škofja Loka, osebno vozilo zletelo s ceste in obstalo na strehi. 
Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka, postavili vozilo na kolesa in odklopili 
akumulator.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.08 je pri kraju Ponikve v občini Tolmin, padel hlod na osebno vozilo, zaradi česar je 
zdrsnilo s cestišča. Gasilci PGD Tolmin so vozilo dvignili na vozišče ter nevtralizirali in iztekle 
motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Poškodovanih oseb ni bilo.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Koper

Ob 15.51 je zagorela kuhinjska napa v stanovanjski hiši v Tomažičih, občina Koper. Požar je 
uspel omejiti lastnik objekta, dokončno pa so ga pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi - 
Čežarji.

Izpostava Kranj

Ob 15.51 so se na Dacarjevi ulici v Lescah, občina Radovljica, vžgale saje v dimniku stanovanje 
hiše. Gasili PGD Lesce so pogasili goreče saje, očistili dimno tuljavo, s termovizijsko kamero 
pregledali okolico dimnika in prezračili prostore.

Ob 17.48 so v Stari Fužini, občina Bohinj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD 
Stara Fužina so ob prisotnosti dimnikarja počakali, da so saje v dimniku pogorele, očistili dimno 
tuljavo in pregledali okolico s termovizijsko kamero.

Izpostava Ljubljana

Ob 5.05 je v naselju Zgornje Prapreče v občini Lukovica na podstrešju okoli dimnika tlela talna 
obloga na površini dveh kvadratnih metrov. Požar so pogasili in pregledali s termovizijsko 
kamero gasilci PGD Blagovica, Lukovica, Krašnja, Prevoje in Trojane. 

Ob 10.18 so v Gradišču pri Lukovici, občina Lukovica, zagorele saje v dimniški tuljavi. 
Posredovali so gasilci PGD Lukovica, Prevoje in Blagovica, ki so požar pogasili ter opravili 
pregled s termovizijsko kamero.

Ob 14.26 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše Pod gozdom v Grosupljem. Gasilci PGD 
Grosuplje so goreče saje pogasili, pregledali dimno tuljavo in okolico ter odsvetovali kurjenje do 
prihoda dimnikarske službe.

Ob 22.59 je ob Letališki cesti v Ljubljani gorela baraka. Intervenirali so gasilci GB Ljubljana, ki 
so pogasili ostrešje barake velikosti okoli pet kvadratnih metrov.

Izpostava Maribor



Ob 10.28 je v naselju Prepolje, občina Starše, zagorelo na balkonu, ogenj pa se je nato razširil 
še na ostrešje stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Prepolje, Trniče, Zlatoličje, 
Starše in JZ GB Maribor. Uničeno je okoli 40 kvadratnih metrov ostrešja in okoli 50 kvadratnih 
metrov nadstreška nad balkonom. Na požarišču je ostala požarna straža.

Ob 13.50 je zagorela drvarnica ob stanovanjskem objektu Pod Rebrco v naselju Razvanje v 
občini Maribor. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Razvanje so ogenj pogasili.

Izpostava Murska Sobota

Ob 19.08 je prišlo v Večeslavcih, občina Rogašovci, do dimniškega požara v stanovanjski hiši. 
Posredovali so gasilci PGD Večeslavci, Sveti Jurij, Nuskova, Serdica in Kramarovci, ki so požar 
pogasili.

Izpostava Nova Gorica

Ob 0.48 so v Gorenji Kanomlji v občini Idrija gorele saje v dimniku objekta. Požar so pogasili 
gasilci PGD Spodnja Idrija. O gmotni škode ne poročajo.

Ob 11.34 so v Starem selu, občina Kobarid, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Kobarid. Tleče saje so pogasili, dimniško tuljavo počistili in jo 
pregledali s termovizijsko kamero. 

Izpostava Novo mesto

Ob 14.46 so na Čatežu, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj so že 
pred prihodom gasilcev začeli gasiti domači. Gasilci PGD Čatež in Velika Loka so nadzorovali 
izgorevanje saj in očistili dimnik.

Izpostava Postojna

Ob 9.52 so v Bračičevi ulici v Cerknici zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Ogenj je 
ugasnil pred prihodom gasilcev PGD Cerknica. Ti so zavarovali kraj dogodka, zaprli dovod 
zraka v peč, okolico dimnika in podstrešje objekta pregledali s termovizijsko kamero ter 
prepovedali kurjenje do sanacije dimnika.

Ob 14.29 so v naselju Ostrožno Brdo, občina Ilirska Bistrica, v dimniku stanovanjskega objekta 
zagorele saje. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, pogasili goreče saje in prezračili 
objekt.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Koper

Ob 9.56 je občan v Dragonji, občina Piran, kljub prepovedi kuril v naravi. Posredovali so gasilci 
JZ GB Koper in PGD Nova vas nad Dragonjo in pogasili kup vejevja.

Izpostava Kranj

Ob 11.52 je na Zgornjem Jezerskem, občina Jezersko, zagorelo v naravi. Gasilci PGD Jezersko 
so požar pogasili in pregledali okolico. 



Izpostava Ljubljana

Ob 12.20 sta ob Robovi ulici na Viru, občina Domžale, na dveh lokacijah goreli trava in podrast. 
Gasilci so pogasili požar na skupni površini okoli 330 kvadratnih metrov.

Ob 15.19 so gasilci PGD Prevoje pogasili tleče ostanke na manjšem nenadzorovanem kurišču v 
naselju Imovica v občini Lukovica.

Ob 17.24 je pri jezeru v naselju Verd, občina Vrhnika, gorela podrast. Posredovali so gasilci 
PGD Verd, ki so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.10 je ob glavni cesti v naselju Tribej v občini Dravograd gorela trava. Posredovali so 
gasilci PGD Črneče, ki so požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov pogasili.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Maribor

Ob 21.02 so v naselju Zgornja Ložnica na pokopališču goreli zabojniki za komunalne odpadke. 
Gasilci PGD Zg. Bistrica so zabojnike pogasili. Ogenj je uničil tri plastične zabojnike.

SPROŠČANJA NEVARNIH PLINOV

Izpostava Celje

Ob 17.12 je na Opekarniški cesti v Celju prišlo do okvare plinske napeljave na peči v 
stanovanjskem objektu. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, zaprli dovod plina in 
elektrike, prezračili prostore in opravili meritve. Dežurni vzdrževalec je odpravil napako.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 11.23 so na Gozdni poti v Slovenj Gradcu krajani zaznali vonj po plinu. Posredovali so 
delavci Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec, ki so na kraju ugotovili, da vonj prihaja 
iz kanalizacije, v katero se je izlila neznana snov. Skupaj z gasilci PGD Slovenj Gradec so 
kanalizacijo sprali, prezračili ter opravili meritve. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Ptuj

Ob 18.47 so pri naselju Šikole, občina Kidričevo, v obcestnem jarku mimoidoči opazili izteklo 
odpadno motorno olje na dolžini okoli 80 metrov. Občinsko pogodbeno podjetje je z delovnim 
strojem odstranilo iz jarka okoli 10 kubičnih metrov onesnažene zemljine, ki so jo po dogovoru z 
županom občine Kidričevo s tovornim vozilom odpeljali na deponijo komunalnega podjetja v 
Slovensko Bistrico. Gasilci PGD Ptuj in Šikole so nudili pomoč pri odstranjevanju onesnažene 
zemljine ter razsvetljevali kraj onesnaženja. Po do sedaj zbranih podatkih vpliva na okolje ni 
bilo, so pa gasilci v obcestni jarek preventivno položili pivnike, ki jih bodo pregledali tekom 
naslednjega dne. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.



NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.50 je v Puštalah, občina Nova Gorica, gozdar naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. 
Posredovala sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije. Na 
varno sta odstranila tri topovske granate kalibra 75 mm, skupne mase 21 kg in en šrapnel 
kalibra 65 mm, mase 4,4 kg. Vse najdbe so italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. 

Ob 13:58 so v kraju Čiginj, občina Tolmin, delavci pri gradbenih delih naleteli na neeksplodirana 
ubojna sredstva. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta 
prevzela in na varno uskladiščila avstrijsko topovsko granato kalibra 80 mm, mase 7,5 kg in 
italijansko ročno bombo, mase 1,14 kg, ostanek iz 1. svetovne vojne.

Ob 15.11 so na območju Zapučk v občini Šempeter - Vrtojba pripadniki Državne enote za 
varstvo pred NUS Severnoprimorske regije pri detekciji odkrili 33 kosov neeksplodiranih ubojnih 
sredstev, skupne mase 69,1 kg, italijanske in avstrijske izdelave. Najdbe so iz obdobja 1. 
svetovne vojne in so jih shranili na varno do uničenja.

Ob 16.55 sta na hribu Škabrijel nad Novo Gorico pripadnika Državne enote za varstvo pred 
NUS odstranila najdeno topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 7 kg, italijanske izdelave iz 1. 
svetovne vojne ter dva topovska vžigalnika, kalibrov 80 mm in 75 mm, skupne mase 8,15 kg, 
avstrijskega porekla prav tako iz 1. svetovne vojne.

NENAČRTNE MOTNJE, OMEJITVE, PREKINITVE, OSKRBE

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.44 je v občini Podvelka prišlo do nenačrtne prekinitve oskrbe z električno energijo. Brez 
elektrike je ostalo 28 gospodinjstev. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Maribor.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Ljubljana

Ob 15.20 so gasilci CZR Domžale nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe do 
reševalnega vozila v Podrečju v občini Domžale.

Ob 17.35 je v večstanovanjski hiši v Tesarski ulici v Ljubljani iztekala voda. Posredovali so 
gasilci GB Ljubljana, ki so zaprli ventil v kopalnici in preprečili nadaljnje iztekanje.

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.45 so v Partizanski ulici v Novi Gorici gasilci JZ GRD GE Nova Gorica izčrpali okoli 40 
litrov meteorne vode iz podkletene garaže. 

Izpostava Novo mesto

Ob 9.04 so v Srednjem Grčevju, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti 
policije odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri so našli preminulo osebo. 



II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V sredo bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, 
južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna 
do močna burja. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem 
okoli 8 °C. V četrtek bo oblačno. Na Primorskem bo povečini suho, burja se bo še nekoliko 
okrepila. Drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež. Še bo 
vetrovno. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 
5, na Primorskem do 10 °C.
V petek bo dež v notranjosti Slovenije postopno ponehal, burja na Primorskem bo počasi 
slabela. V soboto bo deloma jasno in topleje.

III. OPOZORILO

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje lahko predvsem v Vipavski 
dolini najmočnejši sunki burje občasno dosežejo hitrost okoli 100 km/h.
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