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EPIDEMIJA COVID-19

1.  PREGLED SITUACIJE

Do dne 25.3.2020 do 24.00 je bilo opravljenih 17.294 testiranj (dan prej 16.113) za novi 
koronavirus (SARS-CoV-2). 577 testov je bilo pozitivnih, gre pa za 562 oseb z novim 
koronavirusom (SARS-CoV-2) (dan prej 526). Razlika gre na račun oseb, ki so bile testirane 
dvakrat in oseb, pri katerih je bil test opravljen v tujini. Največ novih primerov je v občinah 
Šmarje pri Jelšah, Ljubljana, Kamnik in Kranj. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-
19 je hospitaliziranih 98 oseb, od tega jih je 17 v intenzivni negi. 26.3.2020 je zaradi 
koronavirusa umrla še ena oseba, skupaj šest oseb.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 25.3.2020 ob 24.00, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 196 iz osrednjeslovenske, 106 iz savinjske, 67 iz jugovzhodne 
Slovenije, 53 iz podravske, 39 iz gorenjske, 22 iz koroške, 21 iz primorsko-notranjske, 17 iz 
pomurske 13 iz obalno-kraške, deset iz zasavske ter po 7 iz goriške in posavske regije. Štirje 
oboleli so tuji državljani. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Med obolelimi je 288 žensk in 274 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.



Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 25.3.2020 do 24.00

STAROSTNA 
SKUPINA Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 10 9 19
15-24 15 20 35
25-34 51 51 102
35-44 40 43 88
45-54 46 58 104
55-64 52 48 100
65-74 30 18 48
75-84 17 15 32
85+ 8 24 32
SKUPAJ 274 288 562

Ključne zadeve
- Šesta smrtna žrtev zaradi koronavirusa.
- Ustanovljena je medresorska delovna skupina za sprejetje, pregled in vrednotenje ponudb 

zaščitne opreme. Skupino vodi državni sekretar Ministrstva za obrambo, v njej pa so 
predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Ministrstva za gospodarski ravzoj in 
tehnologijo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje 
zadeve, Ministrstva za infrastrukturo in Zavoda RS za blagovne rezerve.

- URSZR izvaja razdelitev zaščitne opreme iz DLC Roje zdravstvenim organizacijam, 
domovom starejših občanov, lekarnam in za potrebe evakuacijskih prevozov slovenskih 
državljanov v domovino, v manjši meri tudi drugim.

- Iz Češke republike v DLC Roje je že 25. marca 2020 prispela donacija 525.200 zaščitnih 
kirurških mask in 5000 zaščitnih kombinezonov

- Kitajski fundaciji Alibaba in Jack Ma sta v Belgijo pripeljali teste za Covid-19, ki so že na 
poti s tovornim vozilom v Slovenijo

- URSZR spremlja in usklajuje aktivnosti svojih izpostav.
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 

zdravnikov, policistov in vojakov.
- Nadaljuje se s postopki za izdelavo začasnih izkaznic pripadnikov CZ in drugih operativnih 

sestavov.
- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- Zbirajo se tudi potrebe po zaščitni opremi za podjetja, ki izvajajo pogrebne storitve.
- URSZR zbira ponudbe za dobavo zaščitne opreme in jih posreduje Zavodu za blagovne 

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

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



2.  POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI

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

koordinaciji z MZ.
- Nadaljnje usklajevanje postopka začasne namestitve obolelih oseb. 
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev.
- Zbiranje kontaktnih podatkov občin za oskrbo onemoglih.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in SV in njihovo 

posredovanje praviloma na lokalno raven.
- Usklajevanje izhodišč za protokol nastanitve oseb, ki se po zdravljenju ne morejo vrniti 

v domače okolje. 
- Nadaljnje usklajevanje postopka oskrbe starejših oseb ali kroničnih bolnikov, ki sami iz 

objektivnih razlogov ne morejo v trgovino in nimajo svojcev.
- Obdelava prispelih ponudb dobaviteljev zaščitne opreme.
- Nadaljnje usklajevanje z Gospodarsko zbornico Slovenije v zvezi z donacijami zaščitne 

opreme podjetij.
- Zagotovitev dodatnega kontejnerja za potrebe Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 

Kranj,
- Organizacija zagotovitve in dostave kontejnerja za porebe pripadnikov RKS za delo v 

zvezi s kontrolo zdravstvenega stanja potnikov, ki iz Republike Avstrije vstopajo s 
Slovenijo,  na vstopnih točkah območju Šentilja.

- Zagotovitev zaščitnih mask za potrebe evakuacijskega leta slovenskih državljanov iz 
Španije v Slovenijo ter za potrebe avtobusnega prevoza slovenskih državljanov iz 
Bratislave v Slovenijo.

- Sodelovanje pri organizaciji prve psihološke pomoči (na daljavo) v DSO Šmarje pri 
Jelšah.

- Zbirajo se tudi potrebe po zaščitni opremi za podjetja, ki izvajajo pogrebne storitve
- V prihodnjih dneh se bo prek občinskih štabov CZ začela razdeljevati informacijska 

oprema, ki jo je Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport zagotovilo za tiste učence, 
ki za šolo na daljavo nimajo ustrezne opereme. Opremo bodo območne enote Zavoda 
RS za šolstvo predale regijskim štabom CZ, le-ti pa jo bodo predali občinskim štabom 
CZ, ki bodo organizirali dostavo učencem, ki to opremo potrebujejo. 

- Potrditev predloga sprememb in dopolnitev interventnega zakona, in sicer zaradi 
povišanja letne dopustne meje nadur za javne uslužbence iz 230 na 480 ur, možnosti 
zaposlitve brez javne objave za določena delovna mesta in plačila dodatkov.

- Dogovor o oblikovanju dodatne izmene Službe za podporo Štaba CZRS.
- Poveljnik CZ RS je izdal odredbo o aktiviranju enot prve pomoči (za potrebe izvajanja 

nadozra zdravstvenega stanja potnikov na vstopnih točkah na avstrijsko-slovenski 
meji). 

Dne 26.3.2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 3694 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, 
štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih.



MOČAN VETER

Preko preteklega dne so sunki močnega vetra prizadeli območja občin Ajdovščina, Ankaran, 
Brda, Divača, Kanal, Koper, Nova Gorica, Postojna, Sevnica in Tolmin. Zabeleženo je bilo 30 
dogodkov. Veter je podrl nekaj dreves, poškodoval nekaj ostrešij objektov, prevračal reklamne 
panoje, poškodoval fasado objekta, prevrnil prikolico s čolnom. V sanacijo posledic so bili 
aktivirani gasilci iz trinajstih gasilskih enot.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Koper

Ob 13.35 se je pri padcu s tovornega vozila poškodoval šofer v koprskem pristanišču. 
Poškodovanca so reševalci prepeljali v SB Izola. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 6.26 je v naselju Zgornja Dobrava, občina Moravče, osebno vozilo trčilo v obcestni nasip. 
Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč policistom.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 5.48 se je na cesti Mežica - Črna na Koroškem v občini Mežica osebno vozilo prevrnilo na 
streho. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče 
in vozilo odmaknili z vozišča. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Celje

Ob 22.16 so se v Zgornji Pristavi v občini Slovenske Konjice vnele saje v dimniku stanovanjske 
hiše. Posredovali so gasilci iz PGD Slovenske Konjice. Pogasili so goreče saje, očistili peč in 
odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Izpostava Kranj

Ob 11.18 so na Pšati, Občina Cerklje na Gorenjskem, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. 
Gasilci PGD Cerklje in PGD Zgornji Brnik so saje pogasili, očistili dimnik, pregledali okolico 
dimnika s termo kamero.

Ob 20.18 so v stanovanjskem objektu na Zgornji Lipnici v občini Radovljica zagorele saje v 
dimniku. Gasilci PGD Lancovo so požar v dimniški cevi pogasili, jo očistili, preverili neposredno 
okolico in odsvetovali nadaljnje kurjenje do dimnikarskega pregleda.

Ob 22.15 so v Virmašah, občina Škofja Loka, zagorele saje v dimniku objekta. Pogasili so jih 
gasilci iz PGD Virmaše.



Izpostava Ljubljana

Ob 8.40 so v Velikem Lipoglavu, občina Ljubljana, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. 
Posredovali so gasilci PGD Lipoglav, ki so požar pogasili, očistili kurišče, ter počakali na prihod 
dimnikarske službe.

Ob 16.49 so v Stari Vrhniki, občina Vrhnika, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. 
Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika, ki so požar pogasili, iznesli žerjavico, očistili dimnik 
ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Prepovedali so kurjenje do prihoda dimnikarske 
službe.

Ob 23.31 je ob Litostrojski cesti v Ljubljani gorela vrtna lopa velikosti 4 x 4 metre. Požar so 
pogasili gasilci GB Ljubljana. Lopa je v celoti pogorela.

Izpostava Maribor

Ob 14.55 so zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše na Dravinjski ulici v Mariboru. Gasilci 
GB Maribor in PGD Brezje so varovali objekt, dokler saje niso zgorele. Obveščena je bila 
pristojna  tudi dimnikarska služba.

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.20 je zagorela stanovanjska hiše v kraju Lokavec v občini Ajdovščina. Po prvih podatkih 
naj bi ogenj preko dimnika zajel ostrešje objekta. Požar so gasili gasilci GRC Ajdovščina, PGD 
Ajdovščina in PGD Selo. Nastala je precejšnja materialna škoda, ogenj pa je je objekt uničil. 
Gašenje je zelo oteževala močna burja.

Ob 10.30 so gasilci PGD Most na Soči posredovali v Modreju v občini Tolmin, kjer so pogasili 
goreče saje v dimniku stanovanjske hiše.

Ob 20 41 je v objektu na Mestnem trgu v Idriji stanovalki zaradi prižgane sveče zagorela 
zavesa. Ogenj je pogasila sama. Gasilci PGD Idrija so prostore preventivno pregledali s 
termovizijsko kamero in jih prezračili. Eno osebo so reševalci NMP Idrija prepeljali v ZD Idrija 
zaradi vdihavanja dima. 

Izpostava Postojna

Ob 20.26 so na Baču, občina Ilirska Bistrica, gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Knežak so 
požar pogasili, očistili kurišče in dimno tuljavo ter pregledali okolico. Lastniku so odsvetovali 
kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Kranj

Ob 17.20 se je na Cesti na Rupo, občina Kranj, kadilo iz kupa sekancev. Posredujejo gasilci 
GARS Kranj.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.38 so v Ročinju, občina Kanal, gasilci PGD Kanal, pogasili manjši požar v naravi.



Izpostava Postojna

Ob 16.58 je v naselju Klanec pri Kozini, občina Hrpelje - Kozina, zagorelo v naravi. Gasilci 
ZGRS Sežana in PGD Materija so pogasili požar na površini deset kvadratnih metrov.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.46 sta v bližini Čiginja, občina Tolmin, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS 
odstranila na varno najdeno topovsko granato kalibra 150 mm, mase 31 kg. Najdba je ostanek 
obdobja prve svetovne vojne.

Ob 14.52 so v bližini Zapučk, občina Šempeter-Vrtojba pripadniki DE NUS pri detekciji našli 
neeksplodirana ubojna sredstva v skupni teži 97 Kg. Sredstva katera niso primerna za transport 
bodo jutri uničili na najbližjem varnem kraju.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 12.47 so v Prušnikovi ulici, občina Vojnik, gasilci PGE Celje, odprli vrata stanovanja in nudili 
pomoč reševalcem pri prenosu osebe.

Izpostava Kranj

Ob 16.32 so na Cesti Revolucije na Jesenicah, gasilci GARS Jesenice, s pomočjo avtolestve 
vstopili v stanovanje, kjer so našli preminulo osebo.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.51 so na Jakopičevi ulici v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana, s tehničnim posegom ob 
prisotnosti policistov odprli vrata stanovanja, ter omogočili vstop policistom in reševalcem. 
Reševalci RP Ljubljana so eno osebo prepeljali v bolnišnico.

Izpostava Maribor

Ob 20.00 so v Trubarjevi ulici v Mariboru poklicni gasilci GB Maribor razžagali in odstranili večje 
drevo, ki je padlo ob cesti.

Izpostava Ptuj

Ob 10.49 so na Zadružnem trgu na Ptuju, gasilci PGD Ptuj nudili pomoč gibalno ovirani osebi, ki 
je padla.



II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V petek bo povečini pretežno oblačno, rahle padavine bodo postopno ponehale. Čez dan se bo 
predvsem na Primorskem delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, 
ki bo čez dan slabela. Ponoči se bo jasnilo, po nekaterih nižinah lahko nastane kratkotrajna 
megla.

V soboto bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo.

V nedeljo bo sprva deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost postopoma naraščala, možne bodo 
popoldanske plohe. V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami. Zapihal bo 
severovzhodni veter, na Primorskem burja. Znova se bo občutno ohladilo.

III. OPOZORILO

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo na Primorskem v petek zjutraj in dopoldne najmočnejši 
sunki burje še presegali hitrost 100 km/h.

IV. RAZMERE V GORAH

Po podatkih Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih plazov trenutno nad nadmorsko višino 
okoli 1800 metrov ZMERNA, 2. stopnje, nižje pa MAJHNA, 1. stopnje po evropski petstopenjski 
lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov. Snežni plaz lahko sprožite ob večji obremenitvi 
snežne odeje na mestih z napihanim snegom. Zaradi močnega vzhodnega vetra so ta 
večinoma nastala na južnih in zahodnih pobočjih. V petek popoldne se bo ob otoplitvi in 
postopni razjasnitvi snežna odeja ojužila. Predvsem na mestih z napihanim snegom lahko ob 
manjši obremenitvi lahko sprožite manjše plazove mokrega snega.

V zadnjih dveh dneh je občasno rahlo snežilo. Zapadlo je od 5 do 20 centimetrov suhega snega 
na večinoma trdo podlago, več snega je padlo v vzhodnih in južnih gorstvih ter hribovjih. Ob 
sneženju je pihal severovzhodni do jugovzhodni veter. Večina napihanega snega je na južnih in 
zahodnih straneh grebenov in sedel. Vetru izpostavljene lege so ponekod poledenele, zlasti to 
velja za grebene.

V petek bo sprva še oblačno in megleno, popoldne pa se bo zlasti v visokogorju jasnilo. Rahlo 
sneženje bo popoldne ponehalo. Zjutraj in dopoldne bo še pihal bo zmeren do močan vzhodni 
veter, ki bo popoldne slabel. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -1, na 2500 metrov pa okoli -
4 °C. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, 
proti večeru pa bo zapihal šibak veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 3, 
na 2500 metrov pa okoli -4 °C. V nedeljo bo sprva deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez 
dan bo oblačnost naraščala. Sredi dneva in popoldne se bodo začele pojavljati plohe. Meja 
sneženja bo sprva nad 1500 metrov. V noči na ponedeljek bo snežilo, občutno se bo ohladilo. 
Vetrovno bo.

V soboto in deloma tudi v nedeljo se bodo zaradi občutne otoplitve na osončenih, strmejših 
pobočjih lahko prožili posamezni plazovi mokrega snega, predvsem na mestih z napihanim 
snegom. Nad okoli 1800 metrov bo nevarnost snežnih plazov ostala ZMERNA, 2. stopnje, nižje 
pa majhna 1. stopnje. V visokogorju bo še vedno tudi nevarnost zdrsov. V noči na ponedeljek 
bo predvidoma snežilo, vendar so količine padavin še negotove. Ob morebitni večji količini 
snega, se bo nevarnost snežnih plazov POVEČALA.


	b200327.doc

		2020-03-27T10:34:37+0100




