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DNEVNI INFORMATIVNI BILTEN

I. POMEMBNEJŠI DOGODKI S PODROČJA SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DNE 28. MARCA 2020

Številka: 841-1/2020-267 - DGZR
Datum: 29. 03. 2020

EPIDEMIJA COVID-19

1. PREGLED SITUACIJE

Do dne 27.3.2020 do 24.00 je bilo opravljenih 19.756 testiranj za koronavirus (SARS-CoV-2 (do 
dneva prej 18.369; 27.3.2020 je bilo opravljenih 1387 testov, največ doslej v enem dnevu). 691 
testov je bilo pozitivnih, okuženih je 684 oseb (dan prej 632). Razlika gre na račun oseb, ki so 
bile testirane večkrat in oseb, pri katerih je bil test opravljen v tujini. Dnevni prirast obolelih je 52 
(dan prej 70). Največ novih primerov je v občinah Ljubljana (15) in Horjul (5), drugod po občinah 
pa največ do dva primera. Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je 
hospitaliziranih 90 oseb, od tega jih je 25 v intenzivni negi. Doslej je umrlo devet oseb, od tega 
jih je bilo osem oskrbovancev DSO.

Med obolelimi je 352 žensk in 332 moških. Oboleli po starostnih skupinah so predstavljeni v 
tabeli.

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 27.3.2020 do 24.00
STAROSTNA 
SKUPINA (let) Moški Ženske SKUPAJ

0-4 1 1 2
5-14 10 9 19
15-24 16 21 36
25-34 54 53 107
35-44 50 56 106
45-54 56 69 125
55-64 63 58 121
65-74 42 26 68
75-84 24 24 48
85+ 16 35 51

SKUPAJ 332 352 684



Najbolj se je število primerov povečalo pri starostnih skupinah od 35-44 let naprej.

Ključne zadeve
- 28.3.2020 ni bilo smrtnih primerov
- Vlada RS na seji obravnava in usklajuje t.i. mega zakon.
- Iz Španije bo v noči na 29.3.2020 z novim evakuacijskim letom prispelo predvidoma okoli 

45 Slovencev, že pa so v Slovenijo z letalom prispeli Slovenci iz Makedonije.
- Občina Velenje je ob pomoči štaba Civilne zaščite občine Velenje in Policije naknadno 

prevzela skrb za s prvega evakuacijskega leta iz Španije nastanjene osebe v karanteni v 
hotelu Paka Velenje, vključno z zdravstveno oskrbo in prehrano, poskrbeli so tudi za 
varovanje. Uprava RS za zaščito in reševanje je preskrbela kaloriferje za ogrevanje 
prostorov. Med nastanjenimi osebami ste dve okuženi. 

- 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.

- Na terenu pozitivno sprejeta delitev zaščitne opreme občinam in pogrebnim podjetjem
- URSZR spremlja in usklajuje aktivnosti svojih izpostav.
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, 

zdravnikov, policistov in vojakov, ljudi, ki bodo sprejeti v karanteno in ljudi, ki bodo po 
končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.

- Nadaljuje se s postopki za izdelavo začasnih izkaznic pripadnikov CZ in drugih operativnih 
sestavov.

- Potekajo aktivnosti za oskrbo ranljivih skupin.
- 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.

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. 
- 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.
- 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,

- Uprava RS za zaščito in reševanje je zagotovila električne kaloriferje za potrebe oseb v 
karanteni v hotelu Paka v Velenju, kjer so zaradi predhodnega zaprtja hotela gretje 
izključili,



- Pripadnici Enote za psihološko pomoč CZ sta 28.3.2020 na daljavo izvedli 
usposabljanje za že delujoče klicne centre po Sloveniji, tudi za psihologe, ki bodo 
delovali na enotni klicni številki za psihološko pomoč (organizira NIJZ), dodatno 
usposabljanje bo še 30.3.2020, na daljavo se izvaja tudi psihološka pomoč zaposlenim 
v DSO v Šmarjah pri Jelšah. Pripadnica te službe 

- 28.3.2020 Poveljnik CZRS ni izdal nobene odredbe.

Dne 28.3.2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 1479 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, 
štabov CZ, občin, podpornih služb, javnih služb in drugih.

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Maribor

Ob 13.37 je na Lovski cesti v občini Miklavž na Dravskem polju delavec padel v jarek in pri tem 
ga je zasula zemlja. Gasilci GB Maribor so poškodovanca rešili izpod zemlje in nato so ga v 
nadaljnjo oskrbo predali reševalcem NMP Maribor.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 17.07 se je na parkirnem prostoru Pod gradom v Slovenj Gradcu voznik tovornega vozila 
poškodoval pri padcu iz kabine tovornega vozila. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci 
ZRCK Ravne na Koroškem.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Celje

4.04 je na cesti Svetina–Kanjuce v občini Štore osebno vozilo zapeljalo s ceste v gozd, drselo 
po strmini in trčilo v drevesa. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili 
akumulator, posipali razlite motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa, izvlekli vozilo na cesto, 
očistili cestišče in nudili pomoč policiji. Poškodovanih oseb ni bilo.

Ob 14.13 sta na Plečnikovi ulici v Celju trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj 
nesreče, odklopili akumulatorje in vozišče očistili razlitih motornih tekočin ter nudili pomoč 
reševalcem NMP Celje, ki so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Celje.

Izpostava Ljubljana

Ob 00.39 se je v vasi Križ v občini Komenda osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na 
strehi. Posredovali so gasilci PGD Kamnik in PGD Moste, ki so zavarovali kraj dogodka, 
odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. Poškodovanega voznika so 
prevzeli reševalci NMP in ga prepeljali v bolnico. Reševalci so oskrbeli še dve osebi. 



Izpostava Ptuj

Ob 21.44 je v naselju Svetinci, občina Destrnik, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci 
PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila ter nudili 
pomoč reševalcem NMP Ptuj pri prenosu poškodovanca. reševalci so ga prepeljali v SB dr. 
Jožeta Potrča Ptuj.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Brežice

Ob 6.53 je v naselju Dolnja Prekopa v občini Kostanjevica na Krki gorela notranjost drvarnice.  
Gasilci PGD Prekopa in Kostanjevici na Krki v Dolnji Prekopi so požar pogasili in opravili 
pregled. Zaradi hitre intervencije gasilcev ni nastalo škode na objektu.

Izpostava Celje

Ob 23.51 je v Hramšah v občini Žalec zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci iz 
PGD Zavrh pri Galiciji, Velika Pirešica in Ponikva pri Žalcu so zavarovali kraj dogodka ter 
pregledali dimniško tuljavo in ostrešje objekta.

Izpostava Koper

Ob 23.42 je v Vinjolah, občina Piran, v stanovanju gorela preproga in tipkovnica. Posredovali so 
gasilci JZ GB Koper, ki so požar pogasili ter prezračili prostore.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.01 so na Trati v Kočevju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje 
so počakali do izgoretja saj, očistili dimnik in s termovizijsko kamero preventivno pregledali 
objekt.

Ob 23.35 je v Ulici Angele Vode v Ljubljani zagorela vrtna lopa. Gasilci GB Ljubljana so požar 
pogasili.

Izpostava Maribor

Ob 19.38 so naselju Hrastovec v Slovenskih Goricah, občina Lenart, gorele saje v dimniku 
stanovanjskega objekta. Gasilci iz PGD Lenart so na kraju počakali, da so saje v dimniški tuljavi 
zgorele.

Ob 22.58 so v naselju Urh, občina Slovenska Bistrica, gorele saje v dimniku počitniškega 
objekta. Gasilci PGD Tinje so iz peči odstranili gorljiv material, dimniško tuljavo ohladili in jo 
očistili.

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.41 so v Ročinju, občina Kanal ob Soči, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. 
Posredovali so gasilci PGD Kanal. Tleče saje so pogasili, očistili in pregledali dimniško tuljavo 
ter lastniku svetovali sanacijo dimnika.



Izpostava Novo mesto

Ob 9.56 so v Primostku, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD 
Primostek in Metlika so nadzorovali do izgoretja saj, okolico pregledali s termovizijsko kamero in 
očistili dimnik.

Izpostava Postojna

Ob 12.04 so se v naselju Kobdilj v občini Komen vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. 
Goreti je prenehalo že pred prihodom gasilcev PGD Komen in ZGRS Sežana, ki so okolico 
dimnika pregledali, delno očistili dimnik in prepovedali kurjenje do dokončne sanacije dimnika.

POŽARI NA PROMETNIH SREDSTVIH

Izpostava Celje

Ob 6.51 je v Ločici ob Savinji v občini Polzela zagorelo osebno vozili. Gasilci PGD Ločica ob 
Savinji, Polzela in Andraž nad Polzelo so požar omejili in pogasili ter očistili cestišče.

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Koper

Ob 13.00 je v naselju Šared, občina Izola, gorela trava, grmičevje in smeti. Požar, ki je zajel tudi 
leseno in na površini okoli 3500 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci JZ GB Koper, PGD Izola 
in Korte.

Ob 14.06 je v Krkavčah, občina Piran, gorela trava, podrast in gozd. Požar na površini okoli 
hektarja so pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Krkavče.

Ob 15.06 je v Kortini v naselju Pobegi, občina Koper, gorela suha trava in grmičevje. Požar na 
površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi-Čežarji.

Ob 15.46 je v ulici Ilirija v naselju Pobegi, občina Koper, kuril občan. Ogenj so zaradi prepovedi 
kurjenja po celotni Slovenji pogasili gasilci PGD Pobegi-Čežarji.

Ob 17.18 je v Hrvatinih, občina Koper, občan kuril odpadni material. Posredovali so gasilci JZ 
GB Koper. Občan je ogenj pogasil sam.

Ob 19.12 je med Belvederjem, občina Izola, in Strunjanom, občina Piran, gorelo v naravnem 
okolju. Posredovali so gasilci JZ GB Koper in PGD Izola. Na lokaciji so ugotovili, da je občan 
kuril na prostem, kljub prepovedi. Pogasili so ogenj na desetih kvadratnih metrih in občana 
opozorili.

Izpostava Kranj

Ob 14.41 so v naselju Zadobje, občina Gorenja vas - Poljane, gasilci PGD Lučine, Gorenja Vas 
in Poljane pogasili več kurišč zaradi nenadzorovanega kurjenja.



Izpostava Ljubljana

Ob 13.40 je ob Maistrovi ulici v Kamniku zagorela trava. Požar na površini okoli 10 kvadratnih 
metrov so pogasili gasilci PGD Kamnik.

Izpostava Maribor

Ob 14.14 je v naselju Ugovec, občina Oplotnica, gorela suha trava. Požar na površini okoli 300 
kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Oplotnica.

Izpostava Postojna

Ob 14.58 je bil pri naselju Voglje, občina Sežana, opažen dim preko nadzornega sistema 
videokras. Zapuščeno nepogašeno kurišče so pogasili gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana.

Ob 21.26 sta med Sežano in Povirjem v občini Sežana goreli trava in grmičevje. Posredovali so 
gasilci ZGRS Sežana in PGD Povir. Na dveh lokacijah so pogasili manjša požara.

POŽARI V KOMUNALNIH IN DRUGIH ZABOJNIKIH

Izpostava Maribor

Ob 14.46 je na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici v zabojniku nenadzorovano gorelo lubje in 
žagovina. Požar so pogasili gasilci PGD Slovenska Bistrica.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Ljubljana

Ob 12.39 je bil v Notranjih Goricah, občina Brezovica pri Ljubljani, na gladini potoka v dolžini 
okoli 50 metrov opažen zelen madež. Gasilci PGD Vnanje Gorice, Brezovica pri Ljubljani in GB 
Ljubljana so v potok postavili lovilna črevesa in s hitrim testom ugotovili, da ne gre za nevarno 
snov. 

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Ljubljana

Ob 13.59 sta na Mareški poti v Ljubljani sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS 
zaradi varnosti na kraju uničila ročno bombo jugoslovanskega izvora. Kraj uničenja so 
zavarovali policisti.

Izpostava Nova Gorica

Ob 15.12 sta v bližini naselja Miren, občina Miren-Kostanjevica, pripadnika Državne enote za 
varstvo pred NUS odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno ročno bombo mase 0,52 
kilogramov, italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.



Ob 15.18 so na območju Trnovo ob Soči, občina Kobarid, pripadniki Državne enote za varstvo 
pred NUS Severnoprimorske regije odstranili in do uničenja shranili na varno najdeni topovski 
granati, italijanske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

Izpostava Postojna

Ob 10.26 sta v Brestovici pri Komnu, občina Komen, pripadnika Državne enote za varstvo pred 
NUS Severnoprimorske regije odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno granato, 
premera 149 milimetrov, italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Celje

Ob 21.34 so na Partizanski poti v Šoštanju gasilci PGD Šoštanj nudili pomoč policiji z 
razsvetljavo in pregledu prostorov v stanovanjski hiši.

Izpostava Kranj

Ob 9.05 so na Gubčevi ulici v Kranju gasilci GARS Kranj s tehničnim posegom odprli vrata 
stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP do obolele osebe.

Ob 13.45 so na Cankarjevi ulici, občina Radovljica, gasilci PGD Radovljica v prisotnosti policije 
s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala preminula oseba.

Ob 15.30 se je na Suški cesti, občina Škofja Loka, občanka zaklenila v sobo. Gasilci PGD 
Škofja Loka so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili osebi, da zapusti sobo.

Ob 17.12 je na Ulici Janeza Puharja v Kranju v okvarjenem dvigalu večstanovanjskega objekta 
ostala ujeta oseba. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom rešili osebo, dvigalo izklopili in 
o dogodku obvestili pristojnega serviserja.

Izpostava Ljubljana

Ob 2.15 se je v domu starejših občanov Kamnik, občanki zataknila roka v avtomatu za prigrizke. 
Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so s tehničnim posegom občanki brez poškodb rešili 
roko. 

Izpostava Murska Sobota

Ob 11.57 je na Mojstrski ulici v Murski Soboti v okvarjenem dvigalu ostala ujeta oseba. Ujeto 
osebo so s tehničnim posegom rešili gasilci PGD Murska Sobota.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.24 je na Goriški cesti v Cerknem osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Cerkno 
so s tehničnim posegom izvlekli osebno vozilo nazaj na vozišče.



II. NAPOVED ZA NASLEDNJE DNI

V nedeljo bo sprva deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa postopno naraščala. 
Nastale bodo krajevne plohe. Ponoči se bodo padavine pojavljale predvsem v severni in 
osrednji Sloveniji, drugod bo še povečini suho. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na 
Primorskem burja. 

V ponedeljek bo oblačno. V vzhodnih krajih in ob morju bo večinoma suho, drugod bodo 
občasno manjše padavine, ki bodo v noči na torek ponehale. Pihal bo severovzhodnik, na 
Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo popoldne krepila. Ohladilo se bo, meja sneženja se 
bo ponekod približala nižinam.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, hladno in vetrovno.

V sredo bo precej jasno z mrzlim jutrom. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem 
pa burja.

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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