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EPIDEMIJA COVID-19

1.  PREGLED SITUACIJE

Do dne 26.3.2020 do 24.00 je bilo opravljenih 18.369 testiranj (dan prej 17.294) za novi 
koronavirus (SARS-CoV-2). 638 testov je bilo pozitivnih, okuženih je 632 oseb (dan prej 562). 
Razlika gre na račun oseb, ki so bile testirane večkrat in oseb, pri katerih je bil test opravljen v 
tujini. Gre za najvišji dnevni porast doslej. Največ novih primerov je v občinah Metlika (18), 
Ljubljana (17) in v Šmarjah pri Jelšah (7). Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 
je hospitaliziranih 90 oseb, od tega jih je 22 v intenzivni negi. 26.3.2020 je umrla ena oseba, 
27.3.2020 še dve, skupno doslej devet oseb.

Vezano na epidemiološke podatke, zajete 26.3.2020 ob 24.00, obolele osebe prihajajo iz 
naslednjih statističnih regij: 221 iz osrednjeslovenske, 117 iz savinjske, 84 iz jugovzhodne 
Slovenije, 58 iz podravske, 42 iz gorenjske, 25 iz koroške, 22 iz primorsko-notranjske, 19 iz 
pomurske 14 iz obalno-kraške, 11 iz zasavske, osem iz goriške ter sedem iz posavske regije. 
Štirje oboleli so tuji državljani. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. 

Največ primerov je v občinah Ljubljana (140), Šmarje pri Jelšah (69), Metlika (45) in Rogaška 
Slatina (21). Več kot 10 primerov je še v občinah Maribor (17), Domžale (13), Kamnik, Kranj in 
Postojna (po 12), po 10 pa v občinah Horjul in Celje. V domovih starejših občanov je bilo 
26.3.2020 do 24.00 okuženih 90 oskrbovancev in osebja, danes pa so te številke še višje. 

Med obolelimi je 325 žensk in 307 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.



Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 26.3.2020 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 54 52 106
35-44 47 50 97
45-54 50 53 113
55-64 58 53 111
65-74 37 23 60
75-84 21 22 43
85+ 14 32 56
SKUPAJ 307 325 562

Najbolj se je število primerov povečalo pri starejših osebah.

Ključne zadeve

- 26.3.2020 umrla ena oseba, 27.3.2020 še dve, skupno devet smrtnih primerov.
- Vlada RS na seji sprejema t.i. megazakon, ki naj bi predvidoma šel 28.3.2020 v proceduro 

v Državni zbor.
- Iz Španije z evakuacijskim letom prispelo 41 Slovencev, nastanili so jih za 14 dni v 

karanteno v hotelu Paka v Velenju, kjer je prišlo do določenih zapletov, ki pa so bili tekom 
dneva rešeni. 28.3.2020 bo organiziran še en evakuacijski let iz Španije.

- 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.

- Kitajski fundaciji Alibabe in Jack Ma (30.048 testov za Covid-19), iz Belgije prispeli v DLC 
Roje

- 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. 
- Izpostavam je bila razdeljena zaščitna oprema za pogrebna podjetja.
- 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 NA PODROČJU 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.
- Izpostavam URSZR je bila predana omejena količina zaščitne opreme za pogrebna 

podjetja. Opremo so izpostave URSZR, razen dveh, odpeljali in jo bodo razdelili 
podjetjem, ki izvajajo pogrebne storitve.

- UKC Ljubljana se je predalo 5000 zaščitnih mask N95, od njih pa je bilo prevzetih 
500.000 kirurških zaščitnih mask. Slovenskim železnicam se je vrnilo 100.000 zaščitnih 
mask, ki jih bodo same razdeljevale naprej.

- Zagotovilo se je ustrezno zaščitno opremo za potrebe novega evakuacijskega leta 
slovenskih državljanov iz Španije v Slovenijo.

- Zabojnika v okviru UKC Ljubljana smo dopolnili z opremo (provizorične pregrade, mize, 
stoli) in za potrebe PGD Trbovlje dostavili šotor.

- 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 opreme. 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. 

- S posredovanjem Uprave RS za zaščito in reševanje poteka usklajevanje med MIZŠ in 
MDDSZEM o možnostih izvedljivosti aktiviranja kuharjev in drugega strežnega osebja, 
ki čaka na delo doma in so zaposleni v izobraževalnih ustanovah, za izvajanje pomoči v 
centralnih kuhinjah bolnišnic in domovih starejših občanov.

- Priprava predloga nagrajevanja prostovoljcev.
- Dve pripadnici Enote za psihološko pomoč CZ sta 27.3.2020 na daljavo izvedli 

usposabljanje za že delujoče klicne centre po Sloveniji, dodatna usposabljanja bodo še 
28.3.3030 in 30.3.2020 tudi za psihologe, ki bodo delovali na enotni klicni številki za 
psihološko pomoč (organizira NIJZ), na daljavo se izvaja tudi psihološka pomoč 
zaposlenim v DSO v Šmarjah pri Jelšah.

- Izdane Odredbe Poveljnika CZRS z dne 27.3.2020:
- Odredba za zagotovitev avtobusnih prevozov oseb, ki jim je odrejena karantena.
- Odredba za servisiranje dekontaminacijskih postaj.

Dne 27.3.2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 3991 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, 
štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih.



MOČAN VETER

Izpostava Koper

Ob 14.40 so na Cesti na Markovec v Kopru gasilci JZ GB Koper zaprli in pritrdili kovinska vrata 
na balkonu stanovanjskega bloka, ki so se odprla zaradi močnega vetra.

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.30 je na Cesti IX. korpusa v naselju Solkan, občina Nova Gorica, močan veter na objektu 
odtrgal ograjo iz polikarbonatnih plošč. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so 
plošče ponovno namestili in učvrstili.

Ob 8.49 se je na Vojkovi cesti v naselju Solkan, občina Nova Gorica, veter poškodoval 
pločevinasto streho kioska za shranjevanje plinskih jeklenk. Pločevinasto streho so pričvrstili 
gasilci JZ GRD GE Nova Gorica.

Ob 11.21 so na poti na Škabrijel, občina Nova Gorica, gasilci PGD Nova Gorica razžagali in 
odstranili štiri podrta drevesa.

Ob 13.12 so v naselju Gornje Cerovo, občina Brda, gasilci JZ GRD GE Nova Gorica iz delno 
porušenega objekta odstranili strešno kritino, ki je ogrožala mimoidoče.

PREKINITEV PROMETA ZARADI NARAVNIH POJAVOV

Izpostava Nova Gorica

Med 17.31 in 18.47 je bila na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina, občina Vipava, uvedena 
omejitev prometa I. stopnje, zaradi burje, ki je v sunkih dosegala hitrost od 80-100 km/h. 
Omejitev je veljala za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 
ton.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Ljubljana

Ob 15.09 se je na Celovški cesti v Ljubljani v dvorani pri delu poškodoval delavec. 
Poškodovanca so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana reševalci NMP Ljubljana.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 8.17 se je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem med delom v podjetju poškodoval 
delavec. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda 
reševalcev NMP Ravne na Koroškem, ki so poškodovanca nato na kraju oskrbeli in prepeljali v 
SB Slovenj Gradec.



REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.24 je v Župančičevi ulici v Ajdovščini pred trgovino padla starejša gospa. Do prihoda 
reševalcev NMP so poškodovanki nudili prvo pomoč gasilci GRC Ajdovščina.

NESREČE V CESTNEM PROMETU
Izpostava Postojna

Ob 1.30 je na AC med izvozom Razdrto in razcepom Nanos, občina Postojna, prevrnjeno 
tovorno vozilo prebilo ograjo. 
Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi 
posuli razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom rešili dve osebi in ju predali reševalcem 
NMP Postojna. Ti so ju prepeljali v UKC Ljubljana.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Brežice

Ob 8.50 je v naselju Velika vas pri Krškem, občina Krško, zagorelo gospodarsko poslopje. 
Požar so že pogasili domači pred prihodom gasilcev PGE Krško, ki so zavarovali območje 
požara in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Izpostava Celje

Ob 8.41 je v naselju Gradišče pri Vojniku v občini Vojnik zagorel vikend. Gasilci PGD Vojnik in 
Ljubečna so požar, ki je objekt poškodoval, pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Izpostava Kranj

Ob 8.07 je na Zagoriški cesti na Bledu zagorel gospodarsko poslopje. Požar, ki je je v celoti 
poškodoval objekt in delno sosednji objekt, so pogasili gasilci PGD Bled, Ribno in Bled-Rečica.

Ob 10.42 so se v ulici Na trati v Lescah, občina Radovljica, vnele saje v dimniku stanovanjske 
hiše. Gasilci PGD Lesce so goreče saje v dimniški tuljavi pogasili in prepovedali kurjenje do 
prihoda dimnikarja.

Izpostava Nova Gorica

Ob 12.21 je v Mrakovi ulici v Idriji zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Idrija 
so pogasili goreče saje v dimniku, dimnik delno očistili, prostore in dimnik pregledali s 
termovizijsko kamero ter prezračili prostore.

Ob 20.08 so v stanovanjski hiši v kraju Merljaki v občini Renče - Vogrsko gorele saje v dimniku 
objekta. Požar so pogasili gasilci PGD Renče - Vogrsko in JZ GRD GE Nova Gorica in 
odsvetovali kurjenje, dokler ne bo čiščenje in pregled opravil dimnikar.

Ob 20.57 so v kraju Cesta v občini Ajdovščina gorele saje v dimniku objekta. Gasilci GRC 
Ajdovščina so saje pogasili in opravili pregled s termovizijsko kamero. 



POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Ljubljana

Ob 16.31 je v naselju Črni Potok, občina Šmartno pri Litiji, gorelo odpadno vejevje in del 
travnate površine ob gozdu. Posredovali so gasilci PGD Vintarjevec, ki so pogasili požar v 
velikosti 18 kvadratnih metrov.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Novo mesto

Ob 12.50 je v Lobetovi ulici v Novem mestu gorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. 
Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Nova Gorica

Ob 7.00 sta v naselju Vrtojba, občina Šempeter - Vrtojba, pripadnika Državne enote za varstvo 
pred NUS Severnoprimorske regije odstranila in spravila na varno do uničenja najdeno 
minometno mino kalibra 158 milimetrov, mase 16 kilogramov, italijanske izdelave iz obdobja 1. 
svetovne vojne.

Ob 15.13 sta v podjetju v Renčah, občina Renče - Vogrsko, pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS Severnoprimorske regije odstranila in shranila do uničenja shranila na varno 
najden šrapnel, kalibra 149 milimetrov, mase 41, 7 kilogramov, italijanske izdelave iz obdobja 1. 
svetovne vojne.

Ob 16.27 je občan na pašniku v naselju Zatolmin v občini Tolmin naletel na topovsko granato, 
kalibra 149 mm, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. Posredovala sta pripadnika 
Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije in nevarno najdbo odstranila in 
prepeljala v ustrezno skladišča. 

Ob 17.27 sta v Renčah, občina Renče - Vogrsko, pripadnika Državne enote za varstvo pred 
NUS Severnoprimorske regije odstranila in shranila na varno do uničenja iz obdobja 1. svetovne 
vojne avstrijske izdelave najdeno topovsko granato, kalibra 75 milimetrov, mase 5,5 kilogramov, 
ročno bombo mase 0,6 kilogramov ter topovski vžigalnik, kalibra 80 milimetrov, mase 0,65 
kilogramov.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Kranj

Ob 6.36 so posredovali gasilci GARS Kranj v Kranju, na Cesti 1. maja, kjer se je v objektu 
aktiviral gasilni sistem. Gasilci so opravili pregled objekta, ugotovljeno je, da do požara ni prišlo. 
Kot kaže se je zaradi tehnične napake aktivirala črpalka gasilnega sistema.



Ob 15.56 so na Cesti Maršala Tita na Jesenicah v okvarjenem dvigalu večstanovanjskega 
objekta ostale ujete štiri osebe. Hišnik je ujete osebe rešil pred prihodom gasilcev GARS 
Jesenice, ki so nato dvigalo izklopili in obvestili pristojni servis. 

Izpostava Postojna

Ob 16.06 so v Divači na divjem odlagališču gasilci PGD Divača zaradi močnega vetra z 
mrežami pokrili pet kupov smeti.

Izpostava Ptuj

Ob 15.16 so na Zadružnem trgu na Ptuju gasilci PGD Ptuj nudili pomoč reševalcem NMP pri 
oskrbi obolele osebe.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 22.56 je v Ronkovi ulici v Slovenj Gradcu prišlo do iztekanja vode zaradi počene vodovodne 
cevi. Gasilci PGD Slovenj Gradec so izčrpali vodo in nudil pomoč pri čiščenju poplavljenih 
površin.

II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V soboto bo povečini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Burja na Primorskem bo 
ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 °C. 

V nedeljo bo sprva deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost postopno naraščala, Nastalo bo 
nekaj krajevnih ploh. Jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 
12 do 18 °C. 

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na 
Primorskem burja. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. V torek bo 
pretežno oblačno, hladno in vetrovno. Ponekod bodo še možne rahle padavine.

III. OPOZORILO

Od 20. marca 2020 dalje je za območje celotne države razglašena velika požarna ogroženost 
naravnega okolja, ki velja do preklica.
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